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Het parlement van de staat Arizona 
in het zuiden van de Verenigde 

Staten besliste in april om een wet goed 
te keuren die het dragen van vuurwa-
pens op de campus toelaat. Arizona is 
slechts één van de negen staten in de VS 
waar dergelijke voorstellen op tafel lig-
gen. Indien de gouverneur de wet goed-
keurt, dan wordt Arizona de tweede 
staat in de VS waar wapens toegelaten 
worden op de campussen van de hoge-
scholen en de universiteiten. In Arizona 
zouden de studenten hun vuurwapens 
wel alleen op de voetpaden en straten 
van de campus mogen dragen. In de 
staat Utah gaat de wetgeving een stuk 
verder. Daar mogen vuurwapens overal 
op de campus gedragen worden, zowel 
op de wegen en voetpaden als in de ge-
bouwen zelf. Een kwestie van een vei-
lige omgeving te creëren waarin men 
vrij en onbekommerd gedachten en 
ideeën kan uitwisselen.
(www.radio1.be)

In april worden jaarlijks de bonus-
sen bekendgemaakt die bedrijfs-

leiders toegewezen krijgen op basis 
van de prestaties van de bedrijven in 
het voorgaande jaar. Tal van banken 
keerden traditiegetrouw gigantische 
bonussen uit aan hun directie, on-
danks het feit dat de maatschappij de 
rekening van hun financiële crisis en 
redding (2008) de komende decennia 
verder zal mogen afbetalen. De prijs 
voor de meest-van-de-pot-gerukte 
bonus gaat dit jaar ongetwijfeld naar 
het bedrijf ‘Transocean Ltd’. U weet 
wel, de eigenaar en uitbater van het 
boorplatform ‘Deepwater Horizon’ 
dat olie oppompte voor BP in de Golf 
van Mexico en dat ontplofte in 2010. De 
explosie kostte het leven aan 11 werk-
nemers en veroorzaakte de tweede 
grootste ecologische ramp in de ge-
schiedenis van de Verenigde Staten. 
Toch meldt Transocean Ltd zonder 
ook maar een vleugje ironie, dat haar 
management zeer royaal beloond mag 
worden omdat “2010 het beste jaar ooit 
was op vlak van veiligheidsprestaties in 
de geschiedenis van het bedrijf ”. Het 
loon van de algemeen directeur van het 
bedrijf steeg van 900.000 dollar naar  

1,1 miljoen dollar en hij strijkt een extra 
bonus op van 374.000 dollar! 
(www.cnn.com) 

Het is met VN-resoluties net zoals 
met democratische opstanden: 

sommigen zijn net iets belangrijker 
dan anderen. VN-Veiligheidsraad re-
solutie 1973 zorgt voor een internatio-
naalrechtelijke basis voor het Westerse 
militaire ingrijpen in Libië. De rebellen 
die door het Westen actief gesteund 
worden met luchtbombardementen, 
elitetroepen ter plaatse en wellicht ook 
wapenleveringen in hun strijd tegen het 
regime van kolonel Kadhafi, vormen 
een bont allegaartje. Eén van de sterk-
ste rebellenbewegingen is alvast geen 
onbekende voor de Westerse geheime 
diensten (MI6 en CIA). De  ‘Al-Jama’a 
al-Islamiyyah al-Muqatilah bi Libya’ of 
de Libische Islamitische Strijdersgroep 
prijkt al jaren op de VN-lijst van terro-
ristische organisaties. Deze lijst bevat 
alle organisaties en individuen gelinkt 
aan Al-Qaeda, de Taliban en Osama Bin 
Laden. Organisaties op die lijst zouden 
hun tegoeden zien bevriezen, geen reis-
passen meer krijgen en … onder een 
strikt wapenembargo komen te staan. 
Maar voor de vijanden van onze vijand 
maken we graag een uitzondering! 
(www.globalresearch.ca) 

Osama Bin Ladens dood veroor-
zaakte in de VS een spontane en 

openbare feeststemming te vergelijken 
met het binnenhalen van een belang-
rijke sporttrofee. Patriottische T-shirts 
die de dood van publieke vijand num-
mer 1 verheerlijken, vliegen er als zoete 
broodjes over de toonbanken. De ge-
heime militaire operatie van de VS had 
lak aan alle mogelijke internationaal-
rechtelijke regels en eindigde met de 
koelbloedige executie van een ongewa-
pende Bin Laden op het grondgebied 
van een soeverein land. De man gaf 
dan ook opdracht tot een gruwelijke 
aanslag die ongeveer 3000 onschuldige 
burgers het leven kostte. Als wraakac-
tie voor deze aanslag viel de VS Afgha-
nistan binnen, het land waar Osama 
Bin Laden zich verborgen hield. Alleen 
al gedurende de eerste 3 maanden van 

de oorlog in Afghanistan vielen tussen 
de 1000 en de 1300 onschuldige bur-
gerslachtoffers. Verschillende onafhan-
kelijke organisaties proberen het aan-
tal burgerdoden in Afghanistan bij te 
houden. De cijfers variëren, maar zelfs 
de meest conservatieve schattingen 
tonen aan dat er tussen 2001 en 2003 
zeker 3100 à 3600 Afghaanse burgers 
het leven lieten als een rechtstreeks 
gevolg van het militair geweld van de 
VS-troepen. Sinds 2007, toen de oorlog 
weer intenser werd, vielen er volgens 
een onderzoek van de Amerikaanse 
prof. W. Herold op zijn minst gemid-
deld 1000 burgerdoden per jaar. Begin 
mei stond de teller van gesneuvelde 
VS-soldaten al op 2444. De meedo-
genloze moord op VS-burgers door Bin 
Laden wordt gewroken door het bloed 
te laten vloeien van een veelvoud aan 
Afghaanse burgers en via de opoffering 
van vele Amerikaanse jongemannen en 
vrouwen.  De Amerikanen die de exe-
cutie van Bin Laden bejubelen hebben 
net als hun regeringsleiders een zeer 
dubieus gevoel van gerechtigheid.  
(www.bbc.co.uk)

De Amerikanen hebben sinds dit 
jaar weer iets nieuw op de buis. In 

een zoveelste reality-show, genaamd 
‘Coming Home’, worden Amerikaanse 
soldaten in Irak of Afghanistan even 
uit hun hachelijke situaties geplukt 
door de programmamakers en mogen 
ze een verrassingsbezoekje brengen 
aan hun niets vermoedende vrouw, 
kinderen of ouders terwijl de camera’s 
rollen. Tranen van emotie verzekerd. 
Volgens Star Price, de producer van 
het programma wil de show “de on-
gelofelijke opofferingen van mannen 
en vrouwen voor de veiligheid van 
hun land erkennen”.  Het lijkt erop dat 
Star Price in werkelijkheid een nieuwe 
wansmakelijke en lucratieve manier 
heeft gevonden om de oorlogscultuur 
in de VS uit te buiten. Misschien moe-
ten de Amerikaanse televisiemakers 
eens iets doen met de Afghaanse en 
Irakese burgers die vergeefs wachten 
op een bezoekje van hun in de oorlog 
gesneuvelde familieleden. Tranen van 
emotie verzekerd.    

Landbouwer in India, foto: Zishaan Akbar Latif
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MOORDTEAMS IN  
AFGHANISTAN: DE WAARHEID

Gedurende de eerste vijf maanden van vorig jaar bezondigde een eenheid VS-soldaten in Afghani-
stan zich aan een waar moordfestijn op burgers. De soldaten namen een hele serie foto’s van hun vaak 

verminkte slachtoffers. Het Pentagon deed er alles aan om er voor te zorgen dat de foto’s niet in handen 
zouden komen van de pers, maar midden maart lekten ze dan toch uit. De bekende Afghaanse mens-

rechtenactiviste Malalai Joya publiceerde op 30 maart een reactie in de Britse krant The Guardian.

malalai joya

De afgrijselijke foto’s die vorige week gepubliceerd 
werden in de Duitse media, en meer recent in Rol-
ling Stone magazine, onthullen eindelijk de ake-

lige waarheid over de oorlog in Afghanistan aan een breder 
publiek. Alle oorlogspropaganda die draait rond democra-
tie en mensenrechten valt in het niets naast de foto’s van 
VS-soldaten die poseren met dode en gemutileerde lijken 
van onschuldige Afghaanse burgers. 

Ik moet benadrukken dat de Afghanen niet geloven 
dat het hier slechts enkele rotte appels onder de soldaten 
betreft. We geloven dat de brutale acties van deze ‘moord-
teams’ de agressie en het racisme blootleggen dat onlosma-
kelijk verbonden is met de hele militaire bezetting. Terwijl 
deze foto’s nieuw zijn, is de moord op onschuldigen dat 
niet. Deze misdaden hebben al heel wat protest opgewekt 
in Afghanistan en hebben het anti-Amerikaans sentiment 
scherp de hoogte in gedreven onder de gewone Afghanen. 

Het verbaast me niet dat de reguliere media in de Ver-
enigde Staten er niet happig op waren om deze beelden van 
soldaten die er een sport van maken om Afghanen te ver-
moorden, te publiceren. Generaal Petraeus die nu aan het 
hoofd staat van de door de Amerikanen geleide bezetting, 
zegt dat hij groot belang hecht aan de ‘informatie-oorlog’ 
voor de publieke opinie. Er wordt een gezamenlijke inspan-
ning geleverd om de werkelijke situatie in Afghanistan ver-
borgen te houden voor de VS-bevolking.   

Als het er op aan komt zal de regering niet bij machte zijn 
om de waarheid over de oorlog in Afghanistan te blokkeren.   

De ‘moordteam’-foto’s komen waarschijnlijk hard aan 
bij mensen buiten Afghanistan, maar niet bij ons. Wij heb-
ben ontelbare incidenten gezien waarbij Amerikaanse en 
NAVO-troepen onschuldige mensen doden alsof het vogels 
zijn. Niet zo lang geleden vermoordden ze bijvoorbeeld ne-
gen kinderen die brandhout aan het verzamelen waren in 
de provincie Kunar. In februari dit jaar vermoordden ze 
65 onschuldige dorpelingen, de meesten van hen vrouwen 
en kinderen. De NAVO hield vol dat ze in dit geval -zoals 
meestal beweerd wordt- alleen maar opstandelingen ge-
dood hadden, ondanks de verklaring van de lokale autori-
teiten dat de slachtoffers burgers waren. Om te voorkomen 
dat de feiten aan het licht zouden komen, werden zelfs twee 
journalisten van Al-Jazeera opgepakt die geprobeerd had-
den om de plaats van het bloedbad te bereiken en er een 
verslag over te maken.      

De opeenvolgende VS-functionarissen verklaarden al-
lemaal dat ze de burgers zullen beschermen en voorzich-

tiger zullen zijn, maar eigenlijk zijn ze alleen nauwgezetter 
geworden in hun inspanningen om hun misdaden te ver-
stoppen en te beletten dat erover gerapporteerd wordt. De 
VS en de NAVO geven, samen met het hoofdkwartier van de 
Assistentie-missie van de VN, meestal statistieken vrij over 
het aantal burgerdoden waarin de werkelijke aantallen on-
derschat worden. De realiteit is dat de zogenaamde ‘surge’ 
(opdrijven van het aantal soldaten en acties) van president 
Obama alleen maar geleid heeft tot een stijging van geweld 
bij alle partijen en een een groter aantal burgerdoden.    

De bezettende legers hebben geprobeerd om de fami-
lies van de slachtoffers om te kopen door hen 2000 dollar 
aan te bieden voor elke vermoorde ziel. De levens van de 
Afghanen zijn goedkoop voor de VS en de NAVO, maar hoe-
veel ze ook zouden bieden, wij willen hun bloedgeld niet. 

Eenmaal je van dit alles op de hoogte bent en eens je 
de ‘moordteam’-foto’s gezien hebt, zal je beter begrijpen 
waarom de Afghanen zich tegen deze bezetting gekeerd 
hebben. Het Karzai-regime is nog nooit zo gehaat geweest: 
het regeert via intimidatie, corruptie, en met de hulp van de 
bezettende legers. Afghanen verdienen veel beter dan dit. 
Dit wil daarom niet zeggen dat alsmaar meer Afghanen het 
reactionaire zogezegde verzet van de Taliban steunen. In de 
plaats daarvan zien we de opkomst -onder zeer moeilijke 
omstandigheden- van een ander verzet geleid door studen-
ten, vrouwen en de gewone arme mensen in Afghanistan. 
Ze komen op straat om te protesteren tegen het bloedbad 
bij de burgers en om het einde van de oorlog te eisen. Er 
was protest in Kaboel, Mazar-e-Sharif, Jalalabad en Farah.

Dit verzet wordt geïnspireerd door de bewegingen 
in andere landen zoals Egypte en Tunesië. We willen ‘de 
macht van het volk’ ook in Afghanistan zien. En we heb-
ben de steun en de solidariteit nodig van de mensen in de 
NAVO-landen. Er zijn vele nieuwe stemmen die zich verzet-
ten tegen de dure en schijnheilige oorlog in Afghanistan, 
waaronder soldaten van de NAVO-legers zelf. Toen ik voor 
het laatst het Verenigd Koninkrijk bezocht had ik de eer 
om Joe Glenton te ontmoeten, een gewetensbezwaarde die 
maanden in de gevangenis spendeerde omwille van zijn 
weigering om in Afghanistan te gaan vechten. Over zijn 
tijd in de gevangenis zei Glenton: “in het huidige klimaat 
beschouw ik het als een eer om een gevangenistermijn uit 
te zitten”.    

Terwijl de wereld dus vol afgrijzen naar de ‘moordteam’-
foto’s kijkt, is de moed en menselijkheid van Joe Glenton een 
belangrijke herinnering aan het feit dat de oorlog in Afgha-
nistan niet tot in de eeuwigheid hoeft aan te slepen.  n

The Guardian, 30 maart, 2011
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Responsibility to pRotect

In een uitermate selectieve lezing van een halve eeuw Trans-Atlantische geschiedenis, zei voormalig secreta-
ris-seneraal van de Europese Raad Javier Solana onlangs dat de NAVO zich altijd heeft ingezet voor de  
“verdediging van de waarden van democratie, mensenrechten, vrijheid en rechtsstaat.” In de officiële  

Europese Veiligheidsstrategie (2003) heet het dat Europa bereid moet zijn “haar deel van de verantwoordelijk-
heid voor de veiligheid in de wereld en voor de totstandbrenging van een betere wereld op zich te nemen”. 

ludo de brabander

Amper een paar decennia na de gruwelijke koloniale 
praktijken loopt de Europese Unie zwanger van dit 
universeel messianisme dat er simpelweg op neer-

komt dat onze morele en politieke superioriteit het recht 
verleent om elders in de wereld militair te gaan optreden. 
De huidige NAVO-operatie in Libië loopt in het kader van 
het fameuze principe van ‘responsibility to protect’ (R2P). 
Dit concept werd in 2005 op de mondiale VN-top over ont-
wikkeling, veiligheid en mensenrechten aanvaard. Het stelt 
dat de internationale gemeenschap via de Verenigde Naties 
de verantwoordelijkheid heeft  om “de nodige diplomatieke, 
humanitaire en andere vreedzame middelen in te zetten, 
om volkeren te beschermen tegen genocide, oorlogsmisda-
den, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijk-
heid”. De soevereiniteit van staten zou niet absoluut zijn 
als er grove mensenrechtenschendingen in het geding zijn. 
Wie de tekst van de top leest zal meteen ook de vaagheid 
ontwaren m.b.t. ‘militaire interventie’. Dit idee is namelijk 
niet als dusdanig in de tekst terug te vinden. 

Heel veel landen in het Zuiden koesteren argwaan om-
dat R2P in de praktijk een concept wordt van machtig tegen 
zwak. Het is simpelweg ondenkbaar om R2P (zeker in de 
vorm van een militaire interventie) toe te passen in geval 
van een agressieve en gewelddadige politiek van de VS te-
gen een derde land of in geval van de schending van men-
senrechten van zigeuners of asielzoekers door de Europese 
staten. Het principe kwam niet ter sprake toen 2 directeurs 
van het Olie-Voor-Voedsel-programma van de VN, Denis 
Halliday en Hans Von Sponeck, respectievelijk in 1998 en 
2000, hun ontslag indienden omwille van het ‘genocidaire’ 
karakter van de sancties tegen Irak (die golden van 1990 tot 
2010). Er is ook geen enkele internationale actor in staat om 
de Afghaanse en Pakistaanse burgers te beschermen tegen 
de bommen van de VS en de NAVO. De consequentie van 
de internationale machtsverhoudingen is dat R2P noodza-
kelijkerwijs een selectief concept is. Er kan een waslijst aan 
voorbeelden opgesomd worden. Er wordt nu opgetreden 
tegen Libië, maar niet tegen het repressieve regime van 
Saoedi-Arabië. ‘Onze’ regimes en dictators zijn als het ware 
vrijgesteld van R2P.

Het is zeer opmerkelijk dat op het niet-militaire domein 
vele grote verdedigers van het R2P-principe uitblinken in 
afwezigheid. Volgens de VN worden 1 miljard mensen in de 
wereld bedreigd door honger terwijl het Wereldvoedselpro-
gramma van de VN in 2009 moest vaststellen dat de hulp 
drastisch was geslonken omdat het geld gebruikt werd om 
de banken te redden. Eerder al rapporteerde UNICEF dat 
elke dag 16.000 kinderen sterven wegens gebrek aan voedsel 

en medicijnen. Zijn dit geen misdaden tegen de menselijk-
heid? Vele van deze doden zouden vermeden kunnen wor-
den als de prioriteiten van R2P niet op het militaire terrein 
zouden liggen. De westerse wereld besteedt miljarden aan 
de modernisering van zijn legers en aan de ontwikkeling 
van voldoende militaire interventiecapaciteit, terwijl het 
moeilijk blijkt om nog maar een fractie daarvan te verza-
melen om directe humanitaire noden te lenigen. Er gaat 
heel wat hypocrisie schuil in onze belijdenis van het respect 
voor de mensenrechten. Of we dat nu leuk vinden of niet, 
in de praktijk worden internationale relaties niet bepaald 
door humanitaire overwegingen, maar door platte belan-
gen. Als de EU beweert burgers te willen beschermen, maar 
tegelijkertijd één van de belangrijkste wapenleveranciers is 
van ‘s werelds grootste mensenrechtenschenders, klopt er 
iets niet met dit discours. Ook het neoliberale handelsbeleid 
en het landbouwbeleid van de EU kunnen bezwaarlijk als 
humaan bestempeld worden. 

Kadhafi was tussen 2004 en begin 2011 onze vriend, 
maar de kolonel was een even grote dictator in die periode 
dan hij nu is. Het verschil zat hem in de goede (handels)
relaties. Hij hielp de EU aan olie, en hield de migranten en 
de militante islam tegen. Sinds kort is Libië het voorwerp 
van een R2P-interventie. Kadhafi koos er namelijk voor om 
de opstand die in het kader van de Arabische lente tegen 
zijn regime uitbrak, neer te slaan met geweld.  Uiteraard 
is dit zeer laakbaar, maar de manier waarop de internatio-
nale gemeenschap reageert is dat eveneens. Diplomatieke 
pogingen om te onderhandelen met Kadhafi zijn er niet 
ondernomen. Er werd wel een ‘nofly-zone’ in naam van 
de bescherming van de burgers opgelegd, die heel vlug en 
zeer voorspelbaar uitgroeide tot een bommencampagne. 
Daarbij worden altijd onschuldigen gedood! Zijn deze do-
den geen slachtoffers van een oorlogsmisdaad? En wat met 
de vele slachtoffers (nu en in de toekosmt) van de door de 
VS gebruikte munitie in Libië, waaronder anti-tankwapens 
met verarmd uranium en clusterbommen? Clustermunitie 
mag zelfs niet geproduceerd, verkocht of gebruikt worden 
van de Belgische staat wegens te inhumaan. Toch nemen 
wij als land deel aan een militaire missie die deze wapens 
inzet. Onze bondgenoten, de rebellen, voelen zich gesterkt 
door de NAVO-luchtsteun en voelen zich dankzij de inter-
ventie zeker niet geneigd om een politieke uitweg te zoe-
ken. De revolte begon als een echte volksopstand, maar 
ondertussen voeren voormalige Kadhafi-medewerkers het 
hoge woord als de zogenaamde leiders van de revolutie. De 
volksopstand is ondertussen ontaard in een langslepende 
burgeroorlog. De inzet van Westerse grondtroepen kan bo-
vendien leiden tot een nieuw Irak of Afghanistan. Hoog tijd 
voor een grondige bezinning over de eenzijdige militaire 
invulling van R2P.  n



2



IN
T

E
R

V
IE

W

“europa is voornamelijk bezorgd 
over de invloed van de  
egyptische revolutie op het 
migratiedossier”| ludo de brabander & soetkin van muylem

Interview met Ray Bush, Egyptekenner en professor Afrikaanse Studies aan de Universiteit van Leeds.

Wat omvat de Egyptische revolutie 
eigenlijk?

Ray Bush: De revolutie die begon 
op 25 januari kan in ieder geval een 
lijstje met concrete verwezenlijkin-
gen voorleggen: het vertrek van pre-
sident Hosni Moebarak op 11 febru-
ari, de verwijdering op 3 maart van de 
door Moebarak aangestelde premier 
Ahmed Shafiq en de ontbinding van 
het parlement. Daarna werden ta-
melijk vlug constitutionele hervor-
mingen doorgevoerd die op 19 maart 
voorgelegd werden aan de bevolking 
in een referendum. Deze hervormin-
gen beperkten de presidentiële macht 
aanzienlijk. Zo werd het wettelijk 
aantal opeenvolgende ambtstermij-
nen voor een president herleid tot 2 
en werden de voorwaarden voor het 
afkondigen van een noodtoestand 
strenger gemaakt. Er werden onder-
tussen ook een aantal corrupte amb-
tenaren voor het gerecht gebracht. 
Maar de eisen van de revolutionairen 

zijn zeker nog niet allemaal ingewil-
ligd. Eén van de belangrijkste eisen is 
dat de overgangsregering samenge-
steld zou worden uit een groep tech-
nocratische niet-geaffilieerde indivi-
duen. De Coalitie van de Jeugd van de 
Revolutie (CJR) eiste tegen eind maart 
ook de identificatie en vrijlating van 

alle politieke gevangenen sinds 25 
januari. Dit is nog niet gebeurd. Ui-
teraard werd ook geëist dat er klaar-
heid zou gebracht worden over de 
illegale winsten van Moebarak. De 
ex-president zou maar liefst 70 mil-
jard dollar weggesluisd hebben! Als je 
dit in de context van Egyptes buiten-
landse schuld – ongeveer 30 miljard – 
plaatst? Moebarak en zijn twee zonen 
werden in april overgebracht naar de 
gevangenis en worden ondervraagd, 
maar het valt nog af te wachten of de 
ex-president ooit voor een rechtbank 
zal verschijnen, zoals de revolutio-
nairen wensen. De CJR wil ook dat 
de verantwoordelijken voor de zoge-
naamde ‘dag van de kameel’ verplicht 
worden om rekenschap af te leggen. 
Dit was een gewelddadige contra-
revolutionaire aanval op de betogers 
op het Tharir-plein begin februari. 
Aan de vooravond van die dag werden 
duizenden gewelddadige gedetineer-
den vrijgelaten uit de gevangenissen 

in Caïro met als doel de aan de gang 
zijnde revolutie te verstoren. Er vielen 
heel wat extra doden op die dag. 

Op 29 maart werd een Nationaal 
Front voor Rechtvaardigheid en De-
mocratie opgericht, een soort paraplu 
organisatie die een thuisbasis pro-
beert te creëren voor degenen die ac-

tief deelnamen aan de revolutie, maar 
ook voor sociaal-politieke democra-
ten die zich willen bezig houden met 
kwesties zoals mensenrechten, bur-
gerschap, openheid en transparantie 
in deze overgangsperiode naar een 
nieuwe democratische regering. De 
belangrijkste eis van deze paraplu-
organisatie en de CJR is de vraag tot 
uitstel van de verkiezingen. Zodat er 
tijd is voor de burgers om zich te or-
ganiseren, om partijen op te richten 
en te reflecteren over de nodige her-
vormingen. De algemene visie onder 
de revolutionairen is dat het nieuwe 
parlement dat in de nabije toekomst 
verkozen zal worden, tegelijkertijd een 
constitutionele vergadering zou moe-
ten vormen die de volledige grondwet 
van Egypte moet evalueren en op-
nieuw invullen. Maar deze visie wordt 
momenteel volledig ondermijnd door 
de Hoogste Militaire Raad, die de par-
lementsverkiezingen al plant voor sep-
tember en de presidentsverkiezingen 
voor november dit jaar. 

Waarom is de revolutie er gekomen 
en waarom op dat welbepaalde 
moment?

Ray Bush: Er zijn volgens mij drie 
processen die een rol spelen: het lan-
ge termijn proces, het middellange 
termijn proces en de onmiddellijke 
gebeurtenissen. Wat op lange termijn 
speelde lijkt me nogal duidelijk: een 
aanhoudend strategisch en systema-
tisch bestuur van autoritarisme. Fol-
tering maakte over heel het land deel 
uit van dit bestuur. 

Als je naar de economische funda-
menten kijkt van dit autoritaire regime 
dan suggereren de  groeicijfers – die de 
laatste 20 jaar gemiddeld rond de 3% 
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De aanleiding voor de Egyptische 
revolutie was de moord op Khaled 

Said door twee agenten van de 
geheime dienst. 
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schommelden – dat Moebaraks Egyp-
te goed functioneerde. Het probleem 
is dat Egypte al die jaren wel ontwik-
kelde, maar de Egyptenaren niet. Zo-
wel de graad van armoede, als die van 
ongelijkheid zijn enorm hoog in het 
land en stellen de bedrieglijke groei-
cijfers in perspectief. Zelfs de Wereld-
bank erkent dat ongeveer 44% van de 
Egyptenaren onder de armoedegrens 
leeft. Egyptische statistici hebben het 
zelfs over 80% van de bevolking die 
moet overleven op minder dan 2 dol-
lar per dag. Dit maakt de Egyptenaren 
even arm als de Zimbabwanen! De 
economische situatie verslechterde 
voor de meeste Egyptenaren in het bij-
zonder na 2004. Dit was een cruciaal 
jaar omdat de nieuwe regering onder 
premier Ahmed Nazif toen een agres-
siever neoliberaal beleid steunde. 
Egypte is ook nooit in staat gebleken 
om van zijn grote afhankelijkheid van 
rente af te geraken: rente van de op-
brengsten van het Suez-kanaal, rente 
van de migratie-arbeid, rente van olie. 
Aan dit gesystematiseerd gebruik van 
rente als een bron van inkomsten in 
plaats van productieve en andere ac-
tiviteiten, is een soort van vriendjes-
kapitalisme verbonden. Een kring van 
welgestelden die banden hadden met 
de regerende Nationale Democrati-
sche Partij (NDP), met Moebarak zelf 
en vooral met zijn twee zonen, Gamal 
en Alaa, werd simpelweg geassocieerd 
met het plunderen van de staatseigen-
dom. De structurele crisis ingebed in 
het karakter van de economie is dus 
het lange termijn proces achter de 
revolutie.

Op middellange termijn had 
men een rode vlag moeten hijsen in 
2008. Vanaf dan brak er een woelige 
sociale-economische periode aan. Er 
waren broodcrisissen en er vielen zelfs 
doden in de rijen voor de bakkers. De 
voedselprijzen stegen tussen 2005 en 
2010 met 20%. 

De arbeiders in Egypte kennen 
ondanks de repressie een lange ge-
schiedenis van strijd en verzet, niet 
alleen tegen het autoritaire regime 
in het algemeen, maar ook tegen de 
loonsverminderingen en de slechte 
levensomstandigheden. Dit verzet 
was meestal plaatselijk en kleinscha-
lig, maar in 2006 was er een kook-
punt in de industriestad Mahalla. In 
deze stad huist de grootste concen-
tratie van industriële arbeiders van 
heel het Midden-Oosten. De opstand 

herleidde Mahalla tot een belegerde 
stad. Er werden volop iconische 
foto’s en standbeelden van Hosni 
Moebarak vernietigd. Voor iedereen 
uit het Westen lijkt de vernieling van 
een paar posters of bustes van een 
leider niet bepaald indrukwekkend. 
In Egypte was de ‘koninklijke familie’ 
– daarmee bedoel ik Moebarak, zijn 
vrouw en de zonen – echter onaan-
tastbaar tot 2006. Het middellange 
termijn proces was dus een veelbe-
tekenende fase van ‘empowerment’. 
Mensen in de straten begonnen zich 
luidop vragen te stellen bij de autori-
teit en het recht van de bestuurders. 
In de marge van de enorme Mahalla-
demonstraties flakkerde op de werk-
vloer een sociale strijd op voor hoge-
re minimumlonen. Deze strijd werd 
voor een groot stuk georganiseerd 
door vrouwen trouwens. De mobili-
satie in de werkplaatsen breidde zich 
uit naar de soeks en naar de rurale 
landlozen die in Mahalla hun arm-
zalige lot probeerden te veranderen. 
Het was toen ook voor het eerst dat 
er onafhankelijke vakbonden op het 
toneel verschenen. Dit was een zeer 
belangrijke evolutie. De vakbonden 
zijn historisch altijd gestructureerd 
en georganiseerd geweest door de 
staat, maar vanaf 2006 probeerden 
deze nieuwe organisaties het op te 
nemen tegen het conservatief en 
reactionair karakter van de formele 
vakbonden. Daarbovenop ontspro-

ten er op het platteland heel wat 
conflicten rond gronden, water, ir-
rigatie, demarcatie en eigendoms-
rechten. Alleen in 2010 vonden 200 
mensen de dood in de strijd rond één 
van deze kwesties. De situatie op het 
platteland wordt door heel wat com-
mentatoren over het hoofd gezien in 
deze revolutie. Hervormingen van 
de regering, toegepast vanaf 1997, 
leidden nochtans tot nooit eerder 
voorgekomen toestanden. Boeren 
begonnen hun eigen land – waar ze 
de eigendomsakte van bezaten – te 
bezetten omdat een erfgenaam van 
een voorvader die in 1961 was ontei-
gend door Nasser, het land van zijn 
grootvader terug kwam opeisen met 
de hulp van de politie. Buiten het pu-
blieke circuit om werd ook land van 
de staat aan belachelijk lage tarie-
ven verkocht aan de connecties van 
de Moebaraks. De exportgerichte 
agro-industrie die ze op dit land in-
stalleerden, eiste vooral in het woes-
tijnland tussen Caïro en Alexandrië, 
heel wat water op. Dit leidde in 2007 
tot de eerste irrigatierellen. 

In 2004 was er dan nog de op-
komst van de Kefaya-beweging (‘ge-
noeg’). Een drukkingsgroep die het 
recht van Moebarak aanvocht om 
zijn zoon zomaar als opvolger naar 
voor te schuiven. En tenslotte was er 
natuurlijk ook het volgens mij toch 
overroepen online activisme. De 
Facebook-revolutie van de Arabische 
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lente. Tegen 2007 waren er al 6000 ac-
tieve bloggers.  Allemaal middellange 
termijn processen.

De onmiddellijke aanleiding 
voor de Egyptische revolutie was 
echter de afschuwelijke moord op 
Khaled Said in juni 2010. Hij was een 
jonge handelaar die dood geklopt 
en geschopt werd op de stoep van 
een internetcafé door twee agenten 
van de geheime dienst. Hij moest 
sterven omdat hij fotografisch be-
wijsmateriaal bezat waarop onder 
meer te zien was dat de politie in 
de buurt drugs verhandelde. Toen 
zijn lichaam uiteindelijk vrijgegeven 
werd door de autoriteiten, kwam het 
uit dat er drugs in zijn strot gestampt 
was tot hij verstikte. De politie ver-
klaarde dat Saids dood het resultaat 
was van de drugs die hij zelf geno-
men had. Deze gebeurtenis leidde 
tot een soort kantelmoment waarop 
mensen zeiden “het is genoeg met 
deze aanhoudende grootschalige en 
herhaaldelijke aanvallen op mensen 
die het recht en de moed hebben om 
op te komen tegen het autoritaire 
regime”. De jeugd mobiliseerde zich 
en schaarde zich achter een aantal 
concrete eisen rond vrijheid en de-
mocratie. 

Kan je iets zeggen over de rol van 
de Moslimbroederschap in de re-
volutie?

Ray Bush: De meest voorkomen-
de vraag die ik krijg vanuit Europa 
is: “Gaan we nu overspoeld worden 
door islamisten?” Mijn kort ant-
woord daarop is neen. En zeker niet 
op middellange en lange termijn. De 
Moslimbroederschap holt al de hele 
tijd wat achter de feiten aan. Ze wer-
den eigenlijk totaal verrast door de 
gebeurtenissen. Het duurde ook een 
hele tijd voor ze de revolutie goed-
keurden. De islamisten houden dan 
ook van orde en harmonie. Ik denk 
dat het onwaarschijnlijk is dat ze het 
nieuwe parlement zullen domineren. 
Ze zullen in de eerste verkiezingen 
waarschijnlijk wel een sterk resul-
taat neerzetten, maar ik denk dat de 
islamistische vertegenwoordiging 
marginaler zal worden met de tijd. 
Ze generen hun steun vooral bij de 
arme bevolking van de stedelijke 
sloppenwijken, waar ze zich tot de 
mensen richten met bepaalde wel-
zijnsdiensten die niet meer door de 
staat voorzien worden. De sociaal-

economische evolutie van Egypte zal 
dus een rol spelen bij het bepalen van 
de toekomst van de Broederschap. 

Sommige commentatoren heb-
ben het momenteel hoogstens 
over een mogelijk begin van een 
revolutie. Ze vinden dat er pas van 
een revolutie sprake is als de oude 
maatschappij volledig geherstruc-
tureerd wordt.

Ray Bush: Dat hangt natuurlijk 
af van wat je bedoelt met revolutie. 
Als je hieronder een abrupte veran-
dering of een breuk met het verleden 
verstaat, dan is er wel degelijk een re-
volutie geweest in Egypte. De breuk 
met het verleden bestaat erin dat het 
land bevrijd is van het hoofd van het 
vorige regime, Moebarak, van zijn zo-
nen en de vriendjes-kapitalisten die 
rond hen draaiden, en van de NDP. 
Als je de term revolutie gebruikt 
in de betekenis van een drastische 
verandering van het sociaal-econo-
misch karakter van het land en haar 
politieke economie, dan is er geen re-
volutie in Egypte. De grootste vrees 
van de activisten en de CJR is dat de 
oude garde aanwezig zal blijven in de 
structuren van het bestuur. Momen-
teel heeft de Hoogste Militaire Raad 
het bestuur van het land overgeno-
men in deze overgangsperiode. De 
voorzitter van die Raad, Mohamed 
Tantawi, was de minister van Defen-
sie onder Moebarak. Kan je dan wel 
van een veranderd regime spreken? 
Moebarak is verdreven en zijn vice-
president Omar Suleiman ook, maar 
de mensen die op de tweede lijn van 

de macht stonden, delen de lakens 
momenteel nog altijd uit. Daarom 
blijft er gemobiliseerd worden door 
vakbonden, arbeiders, revolutionai-
re communisten en andere linkse 
krachten om de verwezenlijkingen 
van de revolutie te consolideren 
en de agenda verder uit te breiden. 
Men moet zich daarbij afvragen of 
het wel mogelijk is voor een revolu-

tie zonder leiders, die gestructureerd 
is rond populaire mobilisatie, om de 
revolutie naar een volgend stadium 
te brengen. Er werd onlangs een 
decreet opgesteld door de Militaire 
Raad, dat nog altijd formeel gerati-
ficeerd moet worden, waardoor het 
onder meer verboden wordt te sta-
ken. Dit wekte uiteraard de woede 
op van de CJR. Het Tahrir-plein werd 
sinds het vertrek van Moebarak al 
herhaaldelijk opnieuw bezet, vooral 
als het erop lijkt dat de agenda voor 
verandering getemperd wordt door 
het leger. 

De Egyptische blogger Maikel Na-
bil Sanad werd afgelopen april 
door een militaire rechtbank ver-
oordeeld tot drie jaar gevangenis 
omdat hij een kritisch rapport 
gemaakt had over de rol van het 
leger tijdens en na de revolutie. 
Dit goed gedocumenteerd rapport 
stelt onder meer dat het leger de 
transitionele periode op een zeer 
monopoliserende manier aan het 
sturen is.

Ray Bush: Militaire rechtbanken 
zouden geen deel mogen uitmaken 
van het post-revolutionaire Egypte. 
Ze moeten verdwijnen samen met 
de noodtoestand – één van de eisen 
van de CJR die voorlopig genegeerd 
worden. Officieel is de situatie vol-
gens het leger nog te volatiel om de 
noodtoestand op te heffen. Er zijn 
sinds het aftreden van Moebarak al 
verschillende gevallen van repres-
sie en zelfs marteling door het leger 
gesignaleerd. Maar in welke mate 

deze incidenten het resultaat zijn 
van een bevel van bovenaf of het 
initiatief van officieren op het ter-
rein, blijft de vraag. Ik denk dat de 
commandostructuur in onverwacht 
turbulente situaties zoals deze, 
vaak verbroken wordt. Men moet 
zich toch realiseren dat de recente 
gebeurtenissen ook heel wat breu-
ken en conflicten gecreëerd hebben 
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Het is ongetwijfeld zo dat de top van 
het leger haar bevoorrechte positie 
in het oude politiek-economische 

systeem wil vrijwaren.
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binnen het leger zelf. Ik denk dat 
het leger overdonderd was door de 
omvang en de intensiteit van de de-
monstraties. Nu zijn er binnen het 
leger zeker meningsverschillen over 
de manier waarop het deze transitie 
moet begeleiden. Het is ongetwijfeld 
zo dat de top van het leger een deel 
van het oude systeem wil vrijwaren, 
meer bepaald hun bevoorrechte po-
sitie erin. Het Egyptisch leger is im-
mers een zeer sterke corporatieve 
entiteit in termen van economische 
belangen. Het produceert eigenlijk 
alles van toasters tot en met auto’s, 
en het is een grote speler op de vast-
goedmarkt. Eén van de fascinerende 
redenen waarom de militairen niet 
rouwig waren om het vertrek van de 
Moebarak-clan was het vooruitzicht 
van de machtsovername door Ga-
mal. Eerst en vooral maakt Gamal 
geen deel uit van hun militaire struc-
tuur. Wat zou er gebeuren met de po-
sitie van het leger onder een burger-
regime? Een kwestie die nu eigenlijk 
nog altijd aan de orde is. Verder is 
Gamal ook een voorstander van een 
doorgedreven economische liberali-
satie. Dit zou de economische belan-
gen van het leger kunnen aantasten. 
Egypte voert al sinds 1991 een eco-
nomisch hervormingsplan door, dat 
uitgetekend werd door het IMF. Er 
kwam een drastische vermindering 
van de publieke uitgaven, met onder 
meer een stijgende werkloosheids-
graad tot gevolg. Maar de privatise-
ringsplannen werden tamelijk traag 
doorgevoerd en aan de belangen van 
het leger werd sowieso niet geraakt. 
Gamal en premier Ahmed Nazif zou-
den daar waarschijnlijk verandering 
in gebracht hebben. De neoliberale 
Gamal en zijn vrienden profi leerden 
zich de laatste jaren alsmaar dui-
delijker als de superrijken van de 
maatschappij. Ze genereerden hun 
rijkdom vooral via nepotisme en de 
onteigening van anderen. Toen de 
schaal van de corruptie waaraan de 
vriendjes van Gamal zich bezondigd 
hadden bekend geraakte, kwam dit 
het leger tamelijk goed uit. Het volk 
eiste gerechtigheid en de kring rond 
Gamal vloog tijdens de revolutie de 
gevangenis in. Ze werden door het 
leger opgeoff erd om een deel van 
het bestaande systeem te kunnen 
behouden. Het leger wil eigenlijk zo 
vlug mogelijk terug een stabiele en 
controleerbare staat. 

Wat zijn de internationale gevol-
gen van de revolutie? 

Ray Bush: Voor het imperialisme 
is het gevolg dat de Verenigde Staten 
even moet bijbenen. Daar is het  nog 
altijd mee bezig. De VS beschikte niet 
over accurate inlichtingen –iets waar-
voor we misschien eeuwig dankbaar 
moeten zijn. Het geeft jaarlijks 1,3 
miljard dollar militaire hulp aan het 
Egyptisch leger. Dan zou je denken 
dat ze iets zouden terugkrijgen in 
ruil, tenminste een kleine waarschu-
wing dat er een revolutie zat aan te 
komen. Ik denk niet dat het toevallig 
was dat er een belangrijke generaal 
van het Egyptisch leger aanwezig 
was in Washington toen de revolutie 
uitbrak. Ik denk dat het Amerikaans 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
al in een vroeg stadium duidelijk ge-
maakt heeft aan het Egyptisch leger 
wat voor transitie er voor hun part 
gecultiveerd kon worden in Egypte. 
De Amerikanen willen de verande-
ringen uiteraard  beïnvloeden en het 
leger wil de lucratieve relatie met de 
VS behouden.

Europa is voornamelijk bezorgd 
over de invloed van de revolutie op 

het migratiedossier. Het laatste Euro-
mediterraan Partnerschapsakkooord 
met Egypte was duidelijk en zeer 
simpel: er worden concessies gedaan 
wat de handel betreft, op voorwaarde 
dat de Egyptische regering de migra-
tie kan controleren. De eerste hoog-
geplaatste internationale politici die 
Caïro bezochten na de revolutie, wa-
ren de Britse premier Cameron en de 
Europese Vertegenwoordigster voor 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, 
Catherine Ashton. Ze kwamen hun 
bezorgdheden rond migratie, instabi-
liteit en de relaties met Israël toelich-
ten. Israël is in dit dossier ‘factor X’, 
zoals altijd in de regionale politieke 
kwesties. De Israëlische premier Ne-
tanyahu smeekte de VS en de EU om 
‘zijn vriend’ Hosni Moebarak te hel-
pen. De machtswissel in Egypte kan 
namelijk grote gevolgen hebben voor 
het Israëlisch beleid in de regio. Het 
Camp David vredesakkoord tussen 
Israël en Egypte uit 1978 zou wel eens 
herzien kunnen worden. Een ander 
gevolg is dat Caïro zich waarschijnlijk 
niet meer verplicht zal voelen om Isra-
els cipier te spelen in Rafah, de grens-
overgang tussen Gaza en Egypte. n 
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een zeer smerige afruil | pepe escobar

‘Jullie interveniëren in Bahrein en wij schakelen Moammar Kadhafi uit in Libië’. Dit is in essentie de deal 
die gesloten werd tussen de Obama-administratie en het Koningshuis van Saoud. 

Deal
Twee verschillende diplomatieke 
bronnen bij de Verenigde Naties be-
vestigden onafhankelijk van elkaar 
dat Washington, bij monde van mi-
nister van Buitenlandse Zaken Hil-
lary Clinton, de toestemming gaf aan 
Saoedi-Arabië om buurland Bahrein 
binnen te vallen om de pro-democra-
tische beweging neer te slaan. In ruil 
verwachtte de VS een ‘ja’ van de Arabi-
sche Liga op de vraag naar steun voor 
een vliegverbod boven Libië. De steun 
van de Arabische Liga was een cruci-
ale factor in de tot standkoming van 
resolutie 1973 van de VN-Veiligheids-
raad, die de VN-lidstaten toestaat om 
alle noodzakelijke maatregelen te ne-
men – met uitzondering van een bui-
tenlandse bezettingsmacht op Libisch 
grondgebied – om de burgerbevolking 
in Libië te beschermen.     

Deze onthullingen van een Eu-
ropese diplomaat en een lid van de 
BRIC-groep (Brazilië, Rusland, India, 
China), werden respectievelijk toever-
trouwd aan een Amerikaans acade-
micus en aan de Asia Times Online. 
De BRIC-diplomaat, die volgens het 
diplomatiek protocol anoniem geci-
teerd wordt in de Asia Times Online, 
stelt dat deze deal één van de redenen 
was waarom de BRIC-landen resolutie 
1973 niet konden goedkeuren. Zowel 
Brazilië, Rusland, India en China, die 
momenteel in de Veligheidsraad zete-
len, onthielden zich tijdens de bewus-
te stemming. “We argumenteerden 
dat Libië, Bahrein en Jemen gelijkaar-
dige gevallen waren en pleitten voor 
een onderzoeksmissie. We blijven bij 
ons officieel standpunt dat de resolu-
tie niet duidelijk is en geinterpreteerd 
kan worden op een oorlogszuchtige 
manier.” 

aRabische steun
Zoals de Asia Times Online ook 

rapporteerde is de bekrachtiging van 
het vliegverbod door de volledige 
Arabische Liga eigenlijk een mythe. 
Van de 22 volwaardige leden, waren 
er maar 11 aanwezig op het moment 

van de stemming. Zes van hen waren 
alle leden van de ‘Gulf Cooperation 
Council’ (GCC), een economische en 
politieke unie tussen Qatar, Koeweit, 
Oman, de Verenigde Arabische Emi-
raten, Saoedi-Arabië en Bahrein. Dit 
is een door de VS gesteund clubje van 
rijke Koninkrijken in de Golf waarvan 
Saoedi-Arabië de belangrijkste is. Sy-
rië en Algerije, die wel aanwezig waren 
op de dag van de stemming, zouden 
het vliegverbod niet goedkeuren, dus 
Saoudi-Arabië moest nog drie andere 
leden van de Arabische Liga zien ‘te 
verleiden’ om de stemming te win-
nen. Het komt er alleszins op neer dat 
slechts 9 van de 22 leden van de Ara-
bische Liga uiteindelijk gestemd heb-
ben voor een vliegverbod boven Libië. 
Toch werd er door de VS, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk volop met de 
zogenaamde Arabische goedkeuring 
geschermd om steun te verwerven bij 
de VN voor resolutie 1973. 

De stemming binnen de Liga was 
eigenlijk een door het huis van Saoud 
geleide operatie. De Egyptische di-
plomaat en secretaris-generaal van 
de Arabische Liga, Amr Moussa, was 
er bovendien op gebrand zijn CV wat 
indrukwekkender te maken voor Wa-
shington met het oog op de vacante 
positie van president van Egypte.

humanitaiR impeRialisme
De humanitaire imperialisten leggen 
de noodzaak van de bombardemen-
ten op Libië uit als de enige manier 
om een slachtpartij te voorkomen in 
Benghazi. Sommigen verdedigen de 
acties van het huis van Saoud in Bah-
rein zelfs als een manier om de Iraanse 
subversie in de Golf te onderdrukken 
(het is vooral de sjiitische minderheid 
die in Bahrein in opstand komt en Iran 
is een sjiitisch land). Het is alleszins 
duidelijk dat de verantwoordelijk-
heid van de internationale gemeen-
schap om ‘te beschermen’ (R2P) niet 
van toepassing is op de bevolking van 
Bahrein. Ondertussen promoten de 
humanitaire imperialisten het post-
Kadhafi Libië volop als een – olierijk 

– mecca voor mensenrechten, volge-
stouwd met VS inlichtingenagenten, 
oprichters van geheime operaties, 
speciale eenheden en gewiekste con-
tractanten.      

Maar wat de humanitaire impe-
rialisten ook zeggen, de feiten op het 
terrein – de concrete resultaten van 
de parendans tussen Saoedi-Arabië 
en de Verenigde Saten- veranderen 
daardoor niet. Belangrijke actoren in 
het aan de gang zijnde spelletje zijn 
het Pentagon (via Africom), de Noord 
Atlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO), Saoedi-Arabië, Amr Moussa 
van de Arabische Liga en Qatar. Aan 
deze lijst kan toegevoegd worden: de 
al-Khalifa dynastie in Bahrein, een 
assortiment wapenhandelaars en de 
gebruikelijke neoliberale aasgieren die 
staan te springen om alles te privatise-
ren, wat er maar te privatiseren valt in 
het nieuwe Libië – zelfs het water. En 
dan hebben we het uiteraard nog niet 
over de Westerse bedrijven die azen 
op de Libische olie- en gasindustrie.

  
besluit
Het verschil in de aanpak van Libië en 
Bahrein legt vooral de ongelofelijke hy-
pocrisie van de Obama-administratie 
bloot. Het verkoopt een botte geopoli-
tieke coups in Noord-Afrika en de Perzi-
sche Golf, als een humanitaire operatie. 
De zoveelste oorlog van de VS tegen een 
moslimland wordt omschreven als een 
“kinetische militaire actie”. Gezien de 
huidige patstelling op het terrein wordt 
er zowel in de VS als in het Midden-
Oosten gesuggereerd dat Washington, 
Londen en Parijs misschien wel vrede 
zullen nemen met de controle over het 
Oosten van Libië. Dit betekent de instal-
latie van een soort Noord-Afrikaanse 
versie van een olierijk Golfemiraat. Kad-
hafi zou dan achtergelaten worden met 
een verhongerend Noord-Korea-achtig 
Tripolitania.  n    

www.atimes.com
Oorspronkelijk artikel vertaald en bewerkt 
door HVH
Pepe Escobar is journalist en auteur van ver-
schillende boeken over globalisering.
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irak: een geval van 
‘educide’? | hans c. von sponeck

Begin maart organiseerde de universiteit van Gent en het  
‘Brussels Tribunal’ (waar Vrede lid van is) een conferentie over de  
situatie van het onderwijs in het huidige Irak. Een van de sprekers 
was Hans C. von Sponeck, de voormalige  humanitaire coördinator 
voor Irak van de Verenigde Naties. Hij vervulde deze functie van 
oktober 1998 tot februari 2000, toen hij zijn ontslag indiende uit on-
vrede met het sanctiebeleid van de VN tegen Irak. Dit is een samen-
vatting van zijn betoog.

Het is pijnlijk voor de Irakezen die 
zich zowel binnen als buiten hun land 
bevinden, maar twee decennia van il-
legaliteit, internationale sancties, in-
vasie en bezetting zijn al gereduceerd 
tot een grotendeels vergeten interna-
tionaal schandaal. Het schandaal be-
gon niet in maart 2003, toen de rege-
ringen van de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk Irak binnenvielen 
terwijl ze de Verenigde Naties en de in-
ternationale publieke opinie volledig 
negeerden. Het begon al in het begin 
van de jaren 1990 toen legaal aange-
nomen sancties illegaal werden in de 
implementatie ervan. 

De laatste 120 jaar werd een im-
ponerend volume aan internationaal 
recht geproduceerd. Het VN-Charter, 
de Conventies van Den Haag en van 
Genève, de twee internationale Ver-
dragen over politieke, civiele, econo-
mische, sociale en culturele rechten, 
ontelbare conventies bv. voor de rech-
ten van vrouwen en kinderen, over 
genocide en marteling, enz. Dit in-
ternationaal recht bestaat om levens, 
eigendommen en mensenrechten te 
beschermen. Irak is een klassiek en 
verontrustend voorbeeld geworden, 

dat aantoont dat gedurende de laat-
ste decennia dit hele rechtssysteem 
keer op keer en ongestraft geschon-
den werd. 

Er is niets verkeerds aan het vi-
seren van een dictator in Bagdad of 
de toenmalige politieke leiders in 
Washington, Londen, Rome, Madrid 
en elders als de belangrijkste daders. 
Ze moeten allemaal berecht worden. 
Maar dat wil niet zeggen dat het 
mondiale publiek geen zware ver-
antwoordelijkheid draagt voor wat 
er gebeurd is en nog altijd gebeurt 
in Irak. Het aanvaarden van dit feit 

betekent een eerste stap op de weg 
naar normaliteit in Irak en van de 
relaties van het land met de buiten-
wereld. De aanpak bij het adresseren 
van het Irak van 2011, moet onpar-
tijdig zijn. Buitenlandse ideologie of 
zelf dienende politieke en economi-
sche belangen hebben geen plaats in 
de interactie met Irak. Het is echter 
geen contradictie te stellen dat de in-
ternationale respons eveneens steun 
moet geven aan de Iraakse burgers, 
waar ze zich momenteel ook mo-
gen bevinden en aan het lijden zijn 

– binnen Irak, in hun huis of als in-
tern verplaatsten, en buiten Irak als 
vluchtelingen. 

De arrogantie van de vele bui-
tenlandse stemmen bij verklaringen 
over de toekomst van Irak is onvoor-
stelbaar. De voorstellen om Irak te 
verdelen in drie stukken of een quota 
systeem te introduceren in publieke 
diensten gebaseerd op etniciteit en 
religieuze affiliatie zijn beangstigend 
in hun ongevoeligheid. Ze zijn ook 
een flagrante schending van de Con-
venties van Den Haag en van Genève. 

De snelheid waarmee de buiten-
landse zogenaamde ‘Irak specialisten’ 
uit de grond schoten, in het bijzonder 
in de Westerse media, is verbazing-
wekkend. De mening wordt aange-
hoord van mensen die de geschiede-
nis en de cultuur van Irak niet kennen 
en die de ethos van de bewoners niet 
begrijpen. Door zich uit te spreken be-
rokkenen ze heel wat schade. 

Het Irak van 2011 wordt gecon-
fronteerd met heel wat uitdagingen! 
De wijdverspreide gevaarlijke en vo-
latiele veiligheidssituatie blijft verder 
duren. De weinig overgebleven Irakese 
websites die berichten over de mense-
lijke catastrofe in het land, identifice-
ren een realiteit van dood en vernie-
tiging van Ramadi in het westen tot 
Kut in het oosten, Mosul en Kirkurk 
in het Noorden en Basra in het zuiden. 
Culturele zuiveringen blijven voort-
duren. Er lijkt geen gebrek te zijn aan 
‘uitzuiverings’-oplossingen. Drie oor-
logen, 13 jaren van sancties, een ille-
gale invasie en bezetting hebben Irak 
veranderd in wat alleen maar beschre-
ven kan worden als ‘s werelds grootste 
vuilbak. In de zuidelijke woestijn, waar 
kinderen paddenstoelen verzamelen 
en in de noordelijke grensgebieden 
waar boeren terug proberen te keren 
naar hun velden, worden we herin-
nerd aan het gevaar dat dit vuilnis be-
vat. Jaar na jaar zijn jong en oud er het 
slachtoffer van niet ontplofte munitie. 
Er is bovendien nog niemand die de 
volledige impact kent van de schade 
aangericht door het herhaaldelijk ge-
bruik van verarmd uranium. Jaren van 
bestraffing en verwaarlozing bevesti-
gen wat een oude man in Mosul mij 
in 2003 ooit vertelde: “eerst hebben ze 
geprobeerd ons economisch te kra-
ken (sancties), nu zijn ze ook aan het 

7

Voorstellen om Irak te verdelen in 
drie stukken of een quota systeem 

te introduceren in publieke diensten 
gebaseerd op etniciteit en religieuze 

affiliatie, zijn beangstigend.
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proberen om onze geesten te doden 
(culturele zuivering)”. 

Iraks voormalige trots, zijn on-
derwijssysteem, is volledig ingestort. 
Gedurende de jaren van sancties, wa-
ren er bijna geen hulpmiddelen om 
onderricht te kunnen geven, men kon 
maar moeilijk aan boeken geraken, 
curricula werden niet ontwikkeld, de 
opleiding van leraars was bijna onbe-
staand en het volgen van academisch 
onderricht in het buitenland was on-
mogelijk. Sindsdien, onder de bezet-
ting, is er heel wat irrelevant educatief 
materiaal ingevoerd, ideologische en 
religieuze vooroordelen zijn geïntro-
duceerd en de overal heersende on-
veiligheid belemmert de toegang tot 
scholen en universiteiten. Irak, het 
land met de tweede of derde grootste 
olie- en gasreserves ter wereld, wordt 
geconfronteerd met een onderwijscri-
sis van enorme proporties, met alle 
implicaties vandien voor de terugkeer 
van het land naar de normaliteit.

Ik herinner mij een slogan uit 
mijn studietijd in het zuiden van de 
Verenigde Staten in 1960: ”Het is iets 
verschrikkelijks om een brein te ver-
spillen”. Zo’n verspilling is de realiteit 
in het Irak van 2011. Is het dan verba-
zend dat onder de huidige omstan-
digheden in Irak (volgens een rapport 

van Oxfam uit 2007) zo’n 92% van de 
kinderen te kampen heeft met een 
leerachterstand? In de Universele Ver-
klaring voor de Rechten van de Mens 
van de VN, stelt artikel 26 niet alleen 
dat elk mens (inclusief de Irakezen!) 
het recht heeft op educatie maar ook 
op “de volledige ontwikkeling van de 
menselijke persoonlijkheid”. In het 
Irak van vandaag, is deze eis bijna cy-
nisch. Een UNICEF-rapport uit 2010 
beschrijft dat de leeromgeving in Irak 
beïnvloed wordt door lage veiligheid, 
armoede in de families en een weiger-
achtigheid om adolescente meisjes de 
toestemming te geven om naar school 
te gaan. Het rapport citeert vrouwelij-
ke studenten die het over hun scholen 
hebben als “niet verwelkomend, niet 
aangenaam, vuil, niet goed onder-
houden met vieze toiletten en geen 
drinkwater.” Dit is allemaal niet zo 
verschillend van de omstandigheden 
gedurende de sancties. 

Gedurende de zes en een half jaar 
(van 1996 tot 2003) waarin het Olie-
voor-voedsel programma van de VN 
gold, was het budget voor educatie 
in Irak amper 2,1 miljard dollar. Als 
men aanneemt dat er zo’n 6 miljoen 
schoolgaande jongeren in Irak waren 
in die tijd, komt dit neer op een bedrag 
van 35 dollar per student per jaar of 
9 dollarcent per dag. (Om dit bedrag 

in perspectief te plaatsen: in de eerste 
jaren van de VS bezetting, kostte het 
houden van Amerikaanse troepen in 
Irak ongeveer 144 miljoen dollar per 
jaar!). De beperkte en onvoldoende in-
komsten uit olie die Irak maar mocht 
verdienen onder de VN-sancties gaf 
de Irakese autoriteiten weinig bewe-
gingsruimte in het voorzien van een 
meer adequaat onderwijsbudget. De 
toenmalige Irakese minister van Han-
del, Mohamed Medhi Saleh, wees mij 
er in 1999 op dat “het in ons belang 
is om de middelen voor educatie te 
verhogen”, maar voegde daar metafo-
risch aan toe: “ het doekje dat we kun-
nen kopen onder de restricties van de 
sancties is niet groot genoeg om Iraks 
lichaam mee te bedekken!” Sommigen 
zullen wijzen op de illegale inkomsten 
van Irak gedurende de jaren van sanc-
ties. Degenen die hun mislukte Irak-
beleid tegen elke prijs willen verdedi-
gen, weten echter maar al te best dat 
de overgrote meerderheid van deze 
illegale inkomsten nodig waren voor 
het onderhoud van de fysieke struc-
tuur van het land, hospitalen, lonen 
van de ambtenaren en soldaten, en-
zovoort.  

Eerder dit jaar beschreef een Ira-
kese student in het buitenland de 
huidige fysieke omstandigheden in de 
Irakese scholen en herhaalde daarbij 
wat UNICEF eerder gerapporteerd 
had over de triestige situatie: “geen 
water, geen elektriciteit, slecht ge-
equipeerde klaslokalen”. Hij voegde er 
nog iets verontrustends aan toe: “als 
studenten behoren tot bepaalde religi-
euze groepen die verschillend zijn van 
de religies die hun leraars aanhangen, 
krijgen ze vaak lagere punten; ook 
kunnen leerlingen de vragen voor exa-
mens bemachtigen als ze in staat zijn 
de leraars te betalen.” Laten we even in 
het achterhoofd houden dat het hier 
gaat om een land dat in 1982 nog een 
prijs ontving van UNESCO omdat het 
erin geslaagd was het analfabetisme 
volledig uit te roeien. 

Het kan niet genoeg benadrukt 
worden dat deze catastrofe vermijd-
baar was. Degenen die verantwoor-
delijk zijn voor deze ontwikkelingen, 
zowel binnen als buiten Irak, moeten 
verplicht worden om rekenschap af 
te leggen. Regeringen, de 15 leden 
van de VN Veiligheidsraad en het VN 
secretariaat kunnen hun verantwoor-
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delijkheid voor wat een misdaad te-
genover de jeugd van Irak genoemd 
kan worden, niet ontlopen. De VN 
Veiligheidsraad moet de moed ver-
zamelen om de rol te erkennen die 
ze speelde in het op de knieën du-
wen van het Irakese onderwijs. Er zal 
vanuit sommige hoeken ongetwijfeld 
verontwaardigd gereageerd worden 
op deze eis. Dit is niet verbazend, 
want er zullen traantjes vloeien bij 
mensen in deze hoeken over het feit 
dat ze uiteindelijk berecht zullen wor-
den voor hun misdaden. Mortaliteit, 
ziekte, armoede en vernietiging zijn 
de getuigen! 

Het is belangrijk te vermelden dat 
gedurende een driedaagse conferen-
tie dit jaar aan de Columbia Univer-
siteit in New York een kleine groep 
genocide specialisten samenkwamen 
om te discussiëren over Irak onder de 
sancties. Ik heb deze meeting bijge-
woond en was er getuige van dat deze 
groep, op één uitzondering na, una-
niem concludeerde dat gedurende de 
jaren van sancties, de VN Genocide 
Conventie geschonden werd. Dit is 
een zware beschuldiging die, indien 
gedeeld door anderen, zo snel mo-
gelijk zou moeten bevestigd worden 
door verder onderzoek. Er kan niet 
gewacht worden tot alle goed geïn-
formeerde personen op pensioen zijn. 

“Cultural Cleansing” (uitgegeven door 
Pluto Press in 2010), was een eerste 
belangrijke stap in het bepalen of het 
uitmoorden van Irakese academici en 
andere professionelen inderdaad een 
geval van voorbedachte moord op de 
Irakese intellectuele elite is en   een 
“educide” omvat. Dit is een woord dat 
nog moet toegevoegd worden aan het 
internationale woordenboek van mis-
daden. Het is een samenstelling van 
educatie en genocide die ik gecom-
bineerd heb om te verwijzen naar de 
genocide van de onderwijssegmenten 
van de Irakese maatschappij.    

We kunnen alleen maar hopen 
dat zowel het Internationaal Hof van 
Justitie als het Internationaal Straf-
hof zich bezig zullen houden met de 
kwestie van educide in Irak. Er be-
staan veel ‘geloofwaardige en ‘onge-
loofwaardige’ publicaties over Iraks 
recente geschiedenis. Jammer genoeg 
hebben slecht onderzoek en opzette-
lijke fabricaties hun weg gevonden 
op papier en in de publieke geest. Als 
deze literatuur opnieuw geëvalueerd 
wordt, is er grondige analyse nodig 
op vele gebieden bv. over de relaties 
tussen het Koerdische Noorden en 
de regering van Saddam Hoessein, 
de relaties tussen Irak en Iran, de rol 
van de stammen in Irak, het ontwa-
peningsproces, de samenwerking 
van Irak met de VN Veiligheidsraad 
en het Olie-voor-voedselprogramma. 
Het proces van normalisering in Irak 
gaat echter niet alleen over het recht-
zetten van inaccurate berichtgeving. 
Er zijn nog andere kwesties. Eén van 
deze kwesties is het feit dat Irak nog 
altijd onderhevig is aan compensatie-
afbetalingen. In januari 2011 had Irak 
al 31,3 miljard dollar betaald voor ver-
ordeningen, goedgekeurd door de VN 
Compensatie Commissie  (UNCC) in 
Genève, in connectie met de Irakese 
illegale invasie van Koeweit in 1990. 
Een totale aansprakelijkheid van 
meer dan 350 miljard dollar weerspie-

geld in claims, werd door de UNCC 
geregistreerd. Dit is niet het moment 
om in te gaan op de problematische 
rol van de VN in de verwerking van 
deze compensatieclaims. Belangrij-
ker is het feit dat de VN geconfron-
teerd wordt met veel frauduleuze en 
incorrecte aanvragen voor compen-
satie. Onderzoek in de geschiedenis 
van de verwerking door de VN van 
compensatie-aanvragen moet toege-
staan worden. Het zegel van geheim-
houding zou  opgegeven moeten wor-
den met dit doel voor ogen. Het is niet 
algemeen geweten dat  Irak in 2011 

nog altijd 5% van zijn olieinkomsten 
gebruikt om compensatie te betalen. 
De rechtvaardiging hiervan zou ter 
discussie gesteld moeten worden. 
Er gaan alsmaar meer stemmen op 
die vinden dat het tijd wordt – nadat 
Irak de afgelopen 20 jaar compensatie 
heeft betaald voor de illegale invasie 
van Koeweit – om Irak compensatie 
te betalen voor de schade die de il-
legale Amerikaans/Britse invasie van 
Irak in 2003 aanrichtte. Er zou geen 
dubbele standaard getolereerd mo-
gen worden! 

De lijst van uitdagingen waar Irak 
mee geconfronteerd wordt en waar-
van de uitkomst niet te voorspellen 
valt, is lang. Ze omvat de uitdaging te 
focussen op prioriteiten en  respect 
voor Irak via een gemeenschappelijk 
gevoel van doel en via eenheid in actie. 
In het kader van deze conferentie geti-
teld ‘Iraq, education and what next?’, 
zou ik graag het volgende willen be-
pleiten: 
1.  De ‘what next’ moet eerst en vooral 

een Irakees antwoord krijgen.
2.  De buitenwereld moet klaar staan 

om te assisteren, indien dat ge-
vraagd wordt.

3.  Nederigheid, geen arrogantie, moet 
het belangrijkste principe zijn bij 
elke buitenlandse betrokkenheid

4.  Goede internationale retoriek is op 
zich slechts een container zonder 
inhoud. Veel werd gezegd en be-
loofd, er is maar weinig afgeleverd!   

5.  Er zijn wel uitzonderingen bv. de 
first lady van Qatar, Sheikha Mous-
sa’s Internationaal Fonds voor Ho-
ger Onderwijs in Irak en het ‘Insti-
tute of International Education’s 
(Iraqi) Scholar Rescue Fund’.

Europa en andere delen van de 
wereld zouden moeten navolgen wat 
Qatar al doet. Het moet dit doen zon-
der verborgen agenda! Deze oproep 
doelt op de betrokkenheid van profes-
sionelen, niet van politici. Sektarisme, 
factionalisme en buitenlands oppor-
tunisme hebben geen enkele plaats in 
de heropbouw van Iraks onderwijssy-
steem. Laat het Charter van Gent, on-
dertekend door de participanten aan 
deze conferentie op 9 maart 2011 en 
afgegeven aan de UNESCO, de richt-
lijn zijn.  n

Speech vertaald en bewerkt door SVM 

De VN Veiligheidsraad moet de moed 
verzamelen om de rol te erkennen die 
ze speelde in het op de knieën duwen 

van het Irakese onderwijs.
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De aanval op het Goldstone rapport 
door... Goldstone | ludo de brabander

In een een opiniestuk in de Washington Post (1 april 2011) plaatst Richard Goldstone vraagtekens bij het 
rapport dat zijn naam draagt over de oorlog ‘Gegoten Lood’ in Gaza, waarin kritische conclusies getrok-
ken worden over Israëls militaire operatie. Goldstone stelt in het recente opiniestuk dat het rapport er 
anders zou hebben uitgezien als: “ik had geweten wat ik nu weet”. Hoewel de Israëlische regering Golds-
tones plotse twijfels aangrijpt om de intrekking van het rapport te vragen, staat er niets in het opiniestuk 
dat de oorspronkelijke bevindingen van het Goldstone-rapport ernstig in vraag stelt.

Wat WaRen De bevinDin-
Gen in het GolDstone-
RappoRt?
De voormalige rechter van het Zuid-
Afrikaans grondwettelijk Hof, Ri-
chard Goldstone, leidde in 2009 een 
vierkoppige Fact Finding-missie in 
opdracht van de Mensenrechten-
raad van de Verenigde Naties. Het 
mandaat van de missie bestond 
er in om inbreuken op de mensen-
rechten en het internationaal hu-
manitair recht te onderzoeken in de 
context van de oorlog in Gaza van 27 
december 2008 tot 18 januari 2009. 
Het onderzoeksteam kwam tot de 
conclusie dat beide partijen, het 
Israëlisch leger en Hamas, zich aan 
oorlogsmisdaden bezondigd hadden 
en mogelijks zelfs misdaden tegen 
de menselijkheid gepleegd hadden. 
Het rapport is in het bijzonder hard 
voor het optreden van het Israëli-
sche leger dat zich te buiten ging 
aan ‘zware inbreuken’ op de Vierde 
Conventie van Genève die de be-
scherming van de burgerbevolking 
in oorlogstijd regelt. Het Goldstone-
rapport stelt dat de militaire plan-

ners een doctrine van disproportio-
neel geweld hanteerden met het oog 
op het beschadigen van burgerlijke 

infrastructuur en daarbij ook de bur-
gerbevolking doelbewust viseerden. 
Het geeft onder andere kritiek op “de 
doelbewuste en systematische poli-
tiek van de Israëlische troepen om 
industriële sites en waterinstalla-
ties te raken”. Volgens verschillende 
mensenrechtenorganisaties werden 
ongeveer 1.400 Palestijnen gedood 
waarvan minstens de helft burgers. 
Aan Israëlische zijde sneuvelden 14 
mensen, waaronder 4 als gevolg van 
‘friendly fire’ (per ongeluk raken van 
de eigen troepen) en 3 burgers.

Na de publicatie van het Goldsto-
ne-rapport in september 2009 stelde 
de VN-Mensenrechtenraad een Co-
mité aan onder leiding van de New 
Yorkse rechter Mary McGowan Davis 
om verslag uit te brengen over het sé-
rieux waarmee de betrokken partijen 
zelf een ‘onafhankelijk en neutraal’ 
onderzoek naar oorlogsmisdaden in-
stelden.

Wat zeGt GolDstone nu 
oveR zijn RappoRt?
Goldstone verwijst in zijn opiniestuk 
van 1 april naar het finale rapport 

van de McGowan Davis-commissie, 
dat twee weken eerder verscheen, om 
nu een deel van zijn eigen rapport in 

twijfel te trekken. Hij trekt daarbij drie 
conclusies. Ten eerste schrijft hij dat 
de commissie heeft vastgesteld dat 
Israël betekenisvolle middelen heeft 
vrijgemaakt om 400 beschuldigingen 
van wangedrag te onderzoeken. “Het 
ziet er naar uit” aldus Goldstone “dat 
werk wordt gemaakt van een passend 
proces”. Zijn tweede conclusie volgt 
uit de eerste. Uit het Israëlisch onder-
zoek blijkt dat weliswaar individuele 
soldaten betrokken waren bij een aan-
tal van de incidenten zoals beschre-
ven in het Goldstone-rapport, maar 
dat er geen sprake is van een beleid 
om doelbewust burgers te viseren. En 
hij geeft het voorbeeld van het drama 
dat de familie Samouni overkwam. 
Bij het bombarderen van een huis 
kwamen 29 leden van deze familie 
om. Goldstone stelt nu dat het geval 
‘klaarblijkelijk’ een gevolg was van een 
foute interpretatie van beeldmateriaal 
afkomstig van een ‘drone’ (onbemand 
vliegtuig) en dat er bovendien een 
onderzoek loopt tegen de Israëlische 
officier die het bevel tot de aanval gaf. 
De enige bedenkingen die Goldstone 
zich maakt is dat Israël beter had mee-
gewerkt aan het onderzoek van zijn 
missie en dat de Israëlische procedu-
res die wangedrag moeten opsporen 
en veroordelen traag vorderen. Ten 
derde stelt Goldstone vast dat de de 
facto autoriteiten in Gaza (Hamas), 
in tegenstelling tot Israël geen enkel 
onderzoek zijn gestart naar de raket- 
en mortieraanvallen tegen Israël. Hoe 
mild hij zich plots lijkt op te stellen ten 
aanzien van Israël, zo zwaar haalt hij 
uit naar Hamas: “het was waarschijn-
lijk een foute onderneming om Hamas 
te vragen (de feiten) te onderzoeken”. 
Hoewel er bij deze aanvallen amper 
mensen zijn gedood of gewond neemt 
dat niet weg, aldus Goldstone, dat de 

De Israëlische premier Netanyahu 
zei dat zijn land een internationale 

campagne zou starten om de VN 
ervan te overtuigen het Goldstone-

rapport in te trekken. 



11



M
ID

D
E

N
-O

O
S

T
E

N
VN-Mensenrechtenraad deze “gruwe-
lijke daden in de strengste bewoor-
dingen moet veroordelen”. Goldstone 
zegt echter niets over de ‘reacties’ van 
het Israëlisch leger die volgens de Isra-
elische mensenrechtenorganisatie Bt-
selem ook na operatie Gegoten Lood 
(tussen 19 januari 2009 en 28 februari 
2011) zorgden voor 118 Palestijnse do-
den, onder wie 12 minderjarigen, in de 
Gaza-strook.

isRaël vRaaGt De veRnie-
tiGinG van het RappoRt 
GolDstone
Operatie ‘Gegoten Lood’ en het Golds-
tone-rapport bezorgde Israël grote 
politieke schade. De reactie van de 
Israëlische regering op de publicatie 
van het rapport was ongemeen fel en 
niet gespeend van de nodige drama-
tiek. Premier Netanyahu stelde dat 
het de Verenigde Naties ‘irrelevant’ 
zou maken en noemde Goldstone 
een “codewoord voor een poging om 
Israëls recht op zelfverdediging te 
delegitimiseren”. Toen het Europees 
Parlement in maart 2010 een resolutie 
goedkeurde die de uitvoering van de 
aanbevelingen van het rapport vroeg, 
vreesde de Israëlische regering dat 
dit de relaties tussen de EU en Israël 
onder druk zou zetten. Dat Goldstone 
zelf een jood is, die zichzelf een zionist 
noemt, een gerespecteerd jurist is en 
een lid van de raad van bestuur van 
de Hebrew University in Jeruzalem, 
maakte het allemaal extra gevoelig. 
Het rapport werd gezien als een mo-
gelijke splijtzwam binnen joodse krin-
gen in Israël en de diaspora.

Het verwondert dan ook niet dat 
de Israëlische regering meteen na de 
publicatie van Goldstones opiniestuk 
alle registers zou opentrekken om het 
oorspronkelijke rapport volledig te 
discrediteren. Premier Netanyahu zei 
dat Israël een internationale campag-
ne zou starten om de Verenigde Naties 
te overtuigen het Goldstone-rapport 
in te trekken. Hij kondigde ook de 
oprichting aan van een commissie 
die zich moet bezighouden met het 
“inperken van de schade” aangericht 
door het rapport. Avigdor Lieberman, 
de extreemrechtse minister van Bui-
tenlandse Zaken, zag er een nieuwe 
gelegenheid in om zijn campagne 
tegen ‘linkse Israëlische organisaties’ 
verder te zetten door hen nogmaals te 
verwijten de VN-fact finding-missie 
van informatie te voorzien. Eerder 

sprak hij al van organisaties die de 
terreur ondersteunen en diende zijn 
partij wetsvoorstellen in om hun fi-
nanciering en werking aan banden te 
leggen.

maaR... Geen intRekkinG, 
Wel nuanceRinG
De Israëlische regering gebruikt de 
publicatie van het Goldstone-opinie-
stuk om het hele rapport als nietig 
te beschouwen. Goldstone zelf gaat 
evenwel niet zover. In de titel van zijn 
stuk gebruikt hij het woordje ‘reconsi-
dering’ (opnieuw bekijken) en in zijn 
tekst zegt hij ook dat de incidenten 
die het rapport beschrijft geldig blij-
ven. Bovendien schrijft hij dat het rap-
port er voor gezorgd heeft dat er heel 
wat lessen zijn getrokken en dat er 
beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. 
Zo refereert hij aan de nieuwe proce-
dures van het Israëlisch leger voor de 
bescherming van burgers.

Toch blijft het een uitermate 
vreemde bocht die Goldstone neemt. 
Hij baseert zijn nieuwe ophefma-
kende conclusies op het McGowan 
Davis-rapport, dat hij evenwel selec-
tief gebruikt. Indien Goldstone zich 
daadwerkelijk op dit rapport zou ba-
seren dan zou hij zijn vertrouwen in 
de Israëlische rechtsgang juist niet 
mogen uitspreken. Het McGowan 
Davis-rapport plaatst bijvoorbeeld 
ernstige bedenkingen bij de dubbele 
functie van de Israëlische Militaire Ad-
vocaat Generaal die de onderzoeken 
moet leiden en die tegelijkertijd ook 
de wettelijke adviseur is van de Gene-
rale Staf van het Israëlisch leger. Dat 

is “zorgwekkend in de huidige con-
text gezien de beschuldigingen in het 
FFM-rapport (Goldstone-rapport) dat 
zij die de operatie in Gaza ontwierpen, 
planden, bevolen en overzagen mede-
plichtig waren aan inbreuken op het 
internationaal humanitair recht en 
de internationale mensenrechten”, 
zo luidt het onder punt 40 in het Mc-
Gowan Davis-rapport. De McGowan 
Davis-commissie stelt dan ook dat al-
leen een onafhankelijke publieke com-
missie en niet de Militaire Advocaat 
Generaal het geschikte mechanisme 
is voor een onafhankelijke en onpar-
tijdige analyse, zoals die trouwens 
oorspronkelijk gevraagd werd in het 
Goldstone-rapport zelf.

Ook rond het Samouni-drama 
brengt Goldstone een versie die bij-
na haaks staat op wat in het bewust 
opvolgingsrapport staat geschreven. 
Dat stelt dat er tegenstrijdigheden 
zijn in het onderzoek en dat de Mili-
taire Advocaat Generaal bovendien 
in zijn onderzoek zou gehinderd zijn 
door het Israëlisch leger. Ook bij het 
onderzoek naar andere incidenten is 
er sprake van tegenstrijdigheden of 
obstructies door het Israëlisch leger. 
Bovendien is er bezorgdheid over het 
trage verloop van het onderzoek dat 
het “vooruitzicht dat er uiteindelijk 
rekenschap wordt afgelegd en recht 
wordt gesproken ernstig kan aantas-
ten”. Tot slot schrijft de McGowan 
Davis-commissie dat er geen onder-
zoek is gebeurd naar het hogere be-
slissingsniveau dat verantwoordelijk 
is voor het ontwerpen en uitvoeren 
van de operatie in Gaza.

Richard Goldstone
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GolDstone beslist niet 
alleen
Het VN-rapport voor de Mensenrech-
tenraad, mag dan al Richard Goldsto-
nes naam dragen, hij is er geen privé-
eigenaar van. De fact finding-missie 
die hij leidde bestond uit vier leden. 
Een van die leden, Hina Jilani, rea-
geerde onmiddellijk op het opiniestuk 
van Goldstone in een interview met de 
Middle East Monitor: “Het VN-rapport 
zou er niet anders hebben uitgezien” 
en “geen enkel proces of procedure zou 
de geldigheid van het VN-rapport aan-
tasten. Als dat zou gebeuren, zou dat 
als een verdachte zet worden gezien”. 
Twee weken later publiceren Jilani 
en de twee overige commissieleden, 
Christine Chinkin en Desmond Tra-
vers, in de Britse krant The Guardian, 
een felle reactie op de pogingen om 
hun rapport in diskrediet te brengen. 
“Wij zijn het er over eens dat er geen 
rechtvaardiging bestaat voor elke 
vraag of verwachting om het rapport 
in heroverweging te nemen, omdat er 
niets wezenlijks is opgedoken dat op 
enigerlei wijze de context, bevindin-
gen of conclusies van dat rapport zou 

wijzigen m.b.t. een van de partijen van 
het conflict in Gaza. Het verslag van de 
fact-finding missie bevat de conclusies 
die er gekomen zijn na zorgvuldige, on-
afhankelijke en objectieve bestudering 
van de informatie met betrekking tot 
de gebeurtenissen zoals voorzien in 
ons mandaat, en met een zorgvuldige 
beoordeling van de betrouwbaarheid 
en geloofwaardigheid. Wij blijven pal 
achter deze conclusies staan.”

De Franse jurist Gilles Devers, die 
een campagne leidt om het Interna-
tionaal Strafhof onderzoek te laten 
doen naar oorlogsmisdaden, reageer-
de als volgt: “De laatste twee jaar is het 
aantal rapporten toegenomen. Zo is er 
onder andere het rapport geleid door 
John Dugard (de voormalige Speciale 
Rapporteur voor Mensenrechten in de 

Bezette Palestijnse Gebieden van de 
Verenigde Naties die een missie van 
de Arabische Liga leidde), het rapport 
van Amnesty International over de 
militaire operatie in Gaza en het rap-
port van Human Rights Watch. Als er 
twijfel bestaat over de feiten, dan moet 
Goldstone de commissie bijeenroepen 
en op een geargumenteerde wijze de 
Raad voor de Mensenrechten vragen 
om te worden heraangesteld voor een 
aanvulling op de missie. Maar een en-
kel opiniestuk van een paar tientallen 
lijntjes in de Washington Post, is niet 
op niveau. Dat Richard Goldstone een 
opiniestuk publiceert om het werk van 
de commissie die hij heeft voorgeze-
ten in vraag te stellen, zonder met de 
andere commissieleden te hebben ge-
sproken, is verbazend.”

In het rapport van Amnesty Inter-
national naar aanleiding van Operatie 
Gegoten Lood, wordt gesproken van 
“ernstige en extensieve inbreuken op 
het internationaal recht”. In de inlei-
ding lezen we over het Israëlisch op-
treden: “veel van de vernietiging was 
moedwillig en het gevolg van recht-
streekse aanvallen op burgerdoelen, 

evenals van willekeurige aanvallen 
die geen onderscheid maakten tussen 
legitieme militaire doelen en burger-
doelen. Dergelijke aanvallen vormden 
een inbreuk op fundamentele bepalin-
gen van het internationaal humanitair 
recht, met name het verbod op directe 
aanvallen op burgers en burgerdoelen 
(het principe van onderscheid), het 
verbod op willekeurige of dispropor-
tionele aanvallen en het verbod op 
collectieve straffen.”

Ook Human Rights Watch “docu-
menteerde ernstige inbreuken op het 
oorlogsrecht door Israël, Hamas en 
andere Palestijnse gewapende groe-
pen, waarvan een aantal neerkomen 
op oorlogsmisdaden.”

Veel van de vaststellingen zijn het 
gevolg van getuigenissen van Israëli-

sche soldaten. ‘Breaking the Silence’, 
een kritische organisatie van Israë-
lische soldaten en veteranen, verza-
melde de getuigenissen over Gegoten 
Lood in een rapport. Daaruit valt op te 
maken dat “we niet te maken hebben 
met fouten van individuele soldaten 
(...) De getuigenissen van de soldaten 
die we verzamelden maken duidelijk 
dat de enorme en weergaloze impact 
op de infrastructuur en op de burgers 
van de Gazastrook een direct gevolg 
was van de IDF-politiek (Israëlisch le-
ger, nvdr), meer bepaald van de ‘rules 
of engagement’ en de cultivering van 
de notie onder soldaten dat de oor-
logsrealiteit van hen vereist dat ze 
schieten zonder vragen te stellen.”

ooRloGsmisDaDen
Maar zelfs als we er van zouden uit-
gaan dat de aanvallen van het Israë-
lische leger op burgers of burgerdoe-
len geen doelbewust (intentioneel) 
karakter hadden, zoals Goldstone 
in zijn opiniestuk stelt, dan kan niet 
zomaar geconcludeerd worden dat er 
geen sprake is van oorlogsmisdaden. 
In het rapport staan er immers ook 
andere oorlogsmisdaden opgesomd 
waar Goldstone in zijn opiniestuk 
niets over zegt. Zo wordt het Israëlisch 
leger beschuldigd van “systematisch 
roekeloosheid” en van het gebruik van 
witte fosforbommen, een toxisch wa-
pen dat diepe en ernstige brandwon-
den veroorzaakt. Deze fosforbombar-
dementen zijn op zich niet verboden 
onder het geldende internationaal 
recht, maar volgens het rapport kun-
nen ze tot “buitengewone schade aan 
burgers of burgerdoelen” leiden.

Het is moeilijk om vol te houden 
dat er geen oorlogsmisdaden zijn 
gepleegd. In de conclusies stelt het 
Goldstone-rapport dat de door Is-
raël gehanteerde militaire doctrine 
“disproportioneel geweld en het ver-
oorzaken van maximale ontwrichting 
in het leven van veel mensen, als le-
gitieme middelen ziet om militaire 
en politieke doelen te bereiken”. Het 
gaat hier om de ‘Dahiya-doctrine’ ge-
noemd naar een wijk in Beiroet die 
tijdens de oorlog in Libanon van 2006 
zwaar verwoest werd door de Israë-
lische luchtmacht. De Israëlische ge-
neraal Eisenkot lichtte de Israëlische 
militaire doctrine toe in een interview 
met het persagentschap Reuters naar 
aanleiding van beschietingen vanuit 
Libanese dorpen: “we zullen daarte-

De drie andere leden van de  
VN-missie onder leiding van 
Goldstone, blijven achter de 

oorspronkelijke conclusies van het 
rapport staan.
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gen disproportioneel geweld gebrui-
ken en grote schade en vernietiging 
veroorzaken. Ons standpunt is dat 
het geen burgerdorpen zijn, maar mi-
litaire basissen.”. In een artikel in de 
Israëlische krant Haaretz bevestigen 
andere militaire bronnen dat dit de 
toekomstige doctrine is voor elk Isra-
elisch conflict met Libanon, Syrië en 
de Gazastrook. Volgens het ‘Statuut 
van Rome inzake het Internationaal 
Strafhof ’ is het evenwel een oorlogs-
misdaad om opzettelijk een aanval in 
te zetten “in de wetenschap dat een 
dergelijke aanval bijkomstige verlie-
zen aan levens of letsels onder burgers 
zal veroorzaken, of schade aan bur-
gerdoelen of omvangrijke langdurige 
en ernstige schade aan het milieu zal 
aanrichten, die duidelijk buitensporig 
zou zijn in verhouding tot het te ver-
wachten concrete en directe algehele 
militaire voordeel.”

Met andere woorden, de publiek 
verklaarde Dahiya-doctrine beves-
tigt zelf dat het Israëlische leger een 
systematische politiek voert van dis-
proportioneel geweld. Als er daarbij 
massale destructie plaatsvindt van 
burgerdoelen en er veel burgerslacht-
offers vallen, gaat het bijgevolg om 
oorlogsmisdaden.

oveR De timinG van het 
GolDstone-opiniestuk
Er zijn heel veel aanwijzingen dat 
Goldstone geplooid is voor zware po-
litieke druk. De Israëlische historicus 
Ilan Pappé beschrijft in zijn artikel 
hoe Goldstone hard werd aangepakt 
in zijn thuisland Zuid-Afrika door zi-
onistische organisaties. Zware druk 
was er ook van de kant van de Israëli-
sche regering. Volgens de Israëlische 
minister van Buitenlandse Zaken, 
Avigdor Lieberman, is er politieke 
en militaire druk uitgeoefend vanuit 
zijn ministerie en vanuit het minis-
terie van Justitie. De Israëlische re-
gering kon het opiniestuk heel goed 
gebruiken omdat de VN-Mensen-
rechtenraad het Goldstone-rapport 
heeft doorverwezen naar de Alge-
mene Vergadering van de VN met de 
vraag om het voor te leggen aan de 
VN-Veiligheidsraad om het uiteinde-
lijk – net zoals dat het geval was voor 
Darfour en Libië – als zaak aanhan-
gig te maken bij het Internationaal 
Strafhof. De Algemene Vergadering 
zal dit ongetwijfeld doen, maar in de 
Veiligheidsraad zal de doorverwij-
zing naar het Internationaal Strafhof 
hoe dan ook botsen op een veto van 
de Verenigde Staten. Dat Goldstone 

zelf ‘zijn’ rapport in diskrediet heeft 
gebracht, zal het voor de VS nog ge-
makkelijker maken om een veto te 
verantwoorden. n
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het miFee-project, een 
economische multinationale 
invasie in West-papoea | rosa moiwend

In het kader van de wereldvoedselcrisis wil de Indonesische regering een enorm stuk land in het Zuide-
lijk deel van Indonesisch Nieuw Guinea gebruiken voor een grootschalig voedsel- en bio-energieproject 
genaamd ‘Merauke Integrated Food en Energy Estate’ (MIFEE). Aangezien de organisaties voor de rech-
ten van de inheemse bevolking en de lokale eis voor onafhankelijkheid moeilijkheden veroorzaken voor 
de (potentiële) investeerders, zet de regering regelmatig militaire middelen in tegen de oppositie.  
 
naamsveRWaRRinG
West-Papoea is de Westelijke helft 
van het grootste eiland ter wereld, 
Nieuw Guinea, dat ongeveer 200 km 
ten noorden van Australië ligt. Het 
Oostelijk deel van dit eiland vormt de 
onafhankelijke constitutionele mo-
narchie Papoea-Nieuw-Guinea. De 
officiële naam van het westelijk deel 
van het eiland veranderde een aan-
tal keer in de recente geschiedenis, 
naargelang de politieke status. Toen 
de Nederlanders het westelijk gebied 
van het eiland koloniseerden, heette 
het Papoea en maakte het deel uit van 
Nederlands Indië. In 1949 kende Ne-
derland de onafhankelijkheid toe aan 
Indonesië, maar weigerde Papoea af 
te staan. Het gebied werd omgedoopt 
tot Nederlands Nieuw Guinea. In de 
aanloop naar het uiteindelijke vertrek 
van de Nederlanders veranderden de 
Papoeaanse politieke leiders de naam 
van het gebied in 1961 in West-Papoea. 
In 1962 droegen de Nederlanders het 
land de facto over aan Indonesië, dat 
het gebied al langer opeiste. Het kreeg 
de naam Irian Jaya mee en was sinds-
dien één van de Indonesische provin-

cies. In 2002 werd de oorspronkelijke 
naam Papoea weer ingevoerd, maar 
het gebied werd in februari 2003 op-
gesplitst en het uiterst westelijke deel 
werd samen met een aantal eilandjes 
de Indonesische provincie, Irian Jaya 

Barat gedoopt. Het Indonesische deel 
van het eiland Nieuw-Guinea telde 
vanaf dan twee provincies: het gro-
tere Papoea en het kleinere Irian Jaya 
Barat. In februari 2007 werd de naam 
van de provincie Irian Jaya Barat of-
ficieel veranderd in West-Papoea. Om 
het allemaal nog wat ingewikkelder te 
maken verwijzen de Papoeanen zelf 
kortweg naar het hele westelijke ge-
bied van het eiland Nieuw Guinea, of 
naar de twee Indonesische provincies 
samen, als West-Papoea. In dit artikel 
verwijst Papoea dus naar de Indone-
sische provincie Papoea en wordt de 
term West-Papoea gebruikt als een 
verwijzing naar de hele westelijke of 
Indonesische regio van het eiland. 

context
Tijdens de Nederlandse kolonisatie 
streefden de Papoeaanse leiders al 
naar zelfbestuur. De roep naar onaf-
hankelijkheid werd in de loop der tijd 
alsmaar luider en de Indonesische re-
gering zag zich verplicht om in 2002 
een speciale autonome status toe te 
kennen aan West-Papoea. Na negen 
jaar van speciale autonomie realiseer-

den de Papoeanen zich echter dat dit 
statuut geen significante veranderin-
gen met zich meebracht in de meeste 
aspecten van hun leven. Dit komt om-
dat de meest ingrijpende beslissingen 
nog altijd in Jakarta genomen worden. 

Zo controleert de Indonesische rege-
ring bijvoorbeeld het economisch be-
leid wat de natuurlijke rijkdommen 
van het gebied betreft. Dat beleid 
bestaat vooral uit het bieden van een 
gemakkelijke toegang aan multinatio-
nale ondernemingen die de overvloe-
dige mineralen en bossen willen ex-
ploiteren. In augustus 2010 lanceerde 
de Indonesische regering het MIFEE-
programma waarbij een groot stuk 
land in West-Papoea omgevormd zou 
worden tot een industrieel centrum 
met als doel nog meer buitenlandse 
investeerders aan te trekken.   

malinD
Merauke ligt in het zuidelijk deel van 
West-Papoea, dat bedekt is met een 
combinatie van savanne en moeras-
sige bossen waardoor vele rivieren 
stromen. Het ecosysteem in deze regio 
is uniek en het herbergt een enorme 
biodiversiteit. Inheemse stammen die 
in deze regio leven zoals de Malind, de 
Muyu, de Mandobo, de Mappi en de 
Auyu worden allen bedreigd door het 
MIFEE-project. Vooral de gronden 
van de Malind-stam overlappen met 
het projectgebied en de stam heeft 
nu al heel wat te lijden onder MIFEE. 
De Malind definiëren zichzelf door 
middel van hun voorouders (Dema). 
Ze geloven dat sommige plaatsen in 
Merauke heilig zijn omdat hun Dema 
er huizen. In hun levensvisie zijn deze 
plekken zodanig belangrijk dat ze kos-
te wat kost beschermd moeten wor-
den. Dit geloof wordt generatie op ge-
neratie overgeleverd. De Malind-stam 
bestaat uit zes verschillende clans met 
elk hun eigen natuursymbolen: de 
Gebze-clan wordt bijvoorbeeld ver-
tegenwoordigd door de kokosnoot, 

Meer dan 30 multinationale bedrijven 
verkregen al concessies in het kader 

van het Indonesische MIFEE-project.
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de Samkakai-clan door de kangoeroe 
en de Balagaise-clan door de valk. 
Als één van deze symbolen in de re-
ele  omgeving verloren zouden gaan, 
staat dit voor deze clans gelijk aan 
het verliezen van hun identiteit. De 
Malind-stam heeft zijn eigen regels, 
gewoonterecht en mechanismen om 
de natuurlijke rijkdommen te behe-
ren. Elke clan heeft zijn eigen terrei-
nen die dienst doen om op te jagen, 
om te cultiveren, om te vissen en om 
op te wonen. Elk terrein heeft grenzen 
die niet voorkomen op de landkaarten 
van de regering. Het verlies van de hei-
lige gronden en de interne grenzen 
kan tot conflicten leiden tussen de 
clans en de verschillende stammen.

miFee
De Indonesische president Susilo 
Bambang Yudhyono lanceerde zijn 
MIFEE-project in een globale context 
van klimaatsverandering en voedsel- 
en energiecrisis. Het project voorziet 
1,6 miljoen hectare grond voor de aan-
leg van commerciële plantages, zowel 
voor voedsel als voor biobrandstoffen. 
Merauke werd omgedoopt tot een na-
tionale Speciale Economische Zone 
(SEZ) waar grote bedrijven aan zeer 
gunstige voorwaarden kunnen opere-
ren. Op die manier hoopt Indonesië 
de 8,6 miljard dollar te verzamelen 
die nodig zijn om het hele project 
te kunnen realiseren. MIFEE is het 
belangrijkste project van de tweede 
ambtstermijn van de huidige presi-
dent (2009-2014) en dient naar eigen 
zeggen om de voedselveiligheid van 
Indonesië te kunnen garanderen. Om 
haar ambities waar te kunnen ma-
ken, nodigde de Indonesische rege-
ring multinationale ondernemingen 
van over de hele wereld uit om een 
kijkje te nemen. Meer dan 30 bedrij-
ven uit het Midden-oosten, Azië en 
de Verenigde Staten toonden inte-
resse en verkregen al concessies. De 
Bin Laden Groep uit Saoedi-Arabië 
zal bijvoorbeeld 43 miljoen dollar 
spenderen aan 500.000 hectaren land 
in Merauke om te gebruiken als rijst-
velden (‘landgrabbing’). Dit voorbeeld 
wordt gevolgd door andere bedrijven 
uit Qatar, Oman en de Verenigde Ara-
bische Emiraten die ook graag willen 
investeren in de industriële landbouw 
in Indonesië. Vanuit Azië is er interes-
se van de Japanse Mitsubishi groep, 
de Wilmar groep uit Singapore en LG 
International uit Korea, al of niet via 

joint ventures met Indonesische be-
drijven, zoals bijvoorbeeld de Medco 
Group. Naast de creatie van plantages 
bestemd voor de industriële monocul-
tuur van voedselgewassen zijn veel be-
drijven ook geïnteresseerd in de com-
merciële houtindustrie of goedkope 
productie in de Speciale Economi-
sche Zone. Het Amerikaanse bedrijf 
‘International Paper Company’, ge-
baseerd in de staat Tennessee, voert 
momenteel bijvoorbeeld verkennende 
gesprekken met de Indonesische mi-
nister van Bosbeheer over de instal-
latie van een molen in Kalimantan of 
Merauke voor de productie van hout-
pulp. Verschillende multinationale 
ondernemingen spenderen een heel 
pak geld om hun investeringen in de 
Papoea-regio te beveiligen en kunnen 
daarbij rekenen op de hulp van Speci-
ale Eenheden (Kopassus) van het In-
donesisch leger en de politie. Papoea 
is namelijk de enige Indonesische pro-
vincie die nog altijd officieel geïden-
tificeerd wordt als een conflictgebied 
onder het nationaal veiligheidsbeleid. 
Zeker nu er een oplossing gevonden 
lijkt te zijn voor de andere Indonesi-
sche probleemgebieden. Oost-Timor 
werd in 1999 al een onafhankelijk 
land en met de opstandelingen in de 
Aceh-provincie werd in 2008 een vre-
desovereenkomst gesloten.     

meDco vs malinD
MedcoEnergi International is een In-
donesische geïntegreerde energie-on-
derneming die investeert in olie, gas, 
mijnbouw en elektriciteit verspreid 
over Azië, Afrika en de VS. In Merauke 
investeert Medco in 170.000 hectare 

voor een industriële timmerhout plan-
tage, maar het wil ook graag haar acti-
viteiten uitbreiden naar de productie 
van biobrandstoffen. Eén van de prio-
riteiten van MIFEE is het aantrekken 
van investeerders in de sector van de 
agro- of bio-energie. Medco wil in In-
donesië graag industriële landbouw 
invoeren naar het model van Brazilië. 
Volgens de oprichter van Medco, Hilmi 
Panigoro, heeft Brazilië het meest suc-
cesvolle programma van geïntegreer-
de landbouwprojecten wat de energie 
en voedselveiligheid betreft. Panigoro 
citeert ook regelmatig studies van het 
VN Voedsel- en Landbouwagentschap 
uit 2005 die stellen dat Indonesië nog 
een groter potentieel heeft dan Brazi-
lië wat het ontwikkelen van de agro-
energie betreft. In 2009 kondigde het 
Koreaanse LG aan dat het een part-
nerschap met de Medco Group zou 
vormen om 1 miljoen hectare bos in 
het zuiden van Papoea te kunnen be-
machtigen voor de productie van hout 
(planken en schilfers). Medco geniet 
grote steun van de Indonesische rege-
ring en de lokale autoriteiten in Me-
rauke. De Malind werden uiteraard 
niet geconsulteerd over de grootse 
plannen in hun gebieden. Een lokale 
onafhankelijke mediasite, Jubi online, 
bracht verslag uit van de  klachten van 
de leider van de Malind-stam, Alberth 
Onoka Gebze Moiwend, over de ac-
tiviteiten van Medco en LG Interna-
tional. De stamleider legde uit dat de 
grootschalige boskap uitgevoerd door 
Medco en co de jachtgebieden en de 
verzamelgebieden voor brandhout en 
voedsel van de Malind bedreigen, spe-
cifiek van de gemeenschap die in het 



16

G
L

O
B

A
L

IS
E

R
IN

G

dorp Bupu leeft. Bovendien vervuilt 
het afval van Medco’s pulpfabriek de 
rivier, die tevens de enige waterbron 
is van Bupu. Maar de Medco-groep 
weigert zelfs te erkennen dat haar acti-
viteiten ontbossing in de hand werken. 
Het bedrijf produceert nochtans grote 
hoeveelheden hout door de natuur-
lijke eeuwenoude bossen te kappen. 
Het verscheept de ladingen met vooral 
acacia en eucalyptus bomen naar fa-
brieken om ze daar te versnipperen. 
Als het land leeggemaakt is, wordt het 
opnieuw beplant met commerciële 
houtsoorten. Onoka Moiwend waar-
schuwde dat de activiteiten van Med-
co het potentieel hebben om de in-
heemse gemeenschappen in Merauke 
langzaam uit te roeien. Ondertussen 
probeert Medco de inheemse gemeen-
schappen voor hun activiteiten te win-
nen door compensatie te beloven. Zo 
wachten de Malind van het kleine 
dorpje Kaliki nog altijd op geld van 
Medco. Op 3 maart 2008 organiseerde 
Medco een samenkomst met de dorps-
bewoners en beloofde aan 5 clans 
compensatie voor het gebruik van hun 
gronden. Vertegenwoordigers van de 

multinational beloofden huizen en een 
school te bouwen voor de dorpsbewo-
ners. Ze zouden ook studiebeurzen en 
verblijfskosten garanderen voor kinde-
ren uit Kaliki die hun studies wilden 
verderzetten in de stad. Verder zou 
Medco ook een nieuwe weg aanleg-
gen naar Kaliki, zou het een bankre-
kening openen voor elke dorpsbewo-
ners en zouden de dorpelingen voor 
Medco kunnen gaan werken om hun 
economische situatie te verbeteren. 
Geen enkele van deze beloften zijn tot 
nu toe ingelost. Ondertussen veroor-
zaakte het bedrijf ook voor een intern 
conflict tussen de verschillende clans 
in het dorp door met elke clan andere 
afspraken te proberen maken. Aan de 
Gebze-clan, waarvan ze het meeste 
land zouden afpakken, beloofden ze 
10 bromfietsen en een geldsom in ruil 
voor de gronden. De andere 4 clans 
waren niet tevreden met de aparte 
deal en de hele episode leidde tot een 
onderling conflict waarbij iemand van 
de Gebze-clan de dood vond. Terwijl 
de clans ruzie maakten onder elkaar, 
werkte het bedrijf ongestoord verder 
aan haar project. Het is pas recent, in 

maart 2011, na bemiddeling van de 
plaatselijke kerk dat de clans besloten 
hun conflicten bij te leggen en zich 
samen te verzetten tegen het Medco-
project in Kaliki. Het geval Kaliki is 
maar één van de vele voorbeelden in 
de regio. Niet alleen Medco maar meer 
dan 30 andere bedrijven zorgen voor 
problemen voor de inheemse bevol-
king van West-Papoea. 

veRzet
De inheemse bevolking in de hele re-
gio is sterk gekant tegen MIFEE. Soli-
dariteitsgroepen zoals SORPATOM en 
KOMALI hebben een verzetsalliantie 
gevormd die protestacties en betogin-
gen organiseert. De stammenleiders 
in Merauke hebben met de hulp van 
AMAN (de Inheemse Volkeren Allian-
tie van de Archipel), het grootste In-
donesisch forum voor inheemse vol-
keren, een gezamenlijke protestbrief 
gestuurd naar de Speciale Rapporteur 
voor Inheemse Volkeren van de Ver-
enigde Naties. AMAN bezorgde ook 
een verklaring met de bezorgdheden 
over de mensenrechten in het kader 
van het MIFEE-project in Merauke, 
aan het Permanent Forum voor In-
heemse Kwesties van de VN in New 
York. In deze verklaring wordt het 
MIFEE-project bestempeld als een 
“structurele en systematische genoci-
de van de bevolking in West-Papoea”. 
De verwerping van het MIFEE-project 
heeft ondertussen heel wat steun ge-
kregen van verschillende organisaties 
in Indonesië en Papoea, maar ook in 
de rest van de wereld. De AMAN-ver-
klaring werd ondertekend door meer 
dan 24 internationale organisaties 
voor inheemse volkeren. De Indone-
sische regering negeert het probleem 
echter en gaat gewoon door met haar 
mega voedsel en energie project. Op 
Papoeaans bestuursniveau vindt men 
af en toe autoriteiten die niet achter 
het MIFEE-project staan. Op basis 
van lokale wetgeving kunnen be-
paalde aspecten van het project wel 
uitgesteld worden, maar een natio-
naal investeringsbeleid kan niet fun-
damenteel beïnvloed worden door de 
lokale machtsniveau’s. De vraag is hoe 
lang de inheemse volkeren in Papoea 
zich nog zullen kunnen blijven verzet-
ten tegen het investeringsoffensief 
dat hun levenswijze bedreigt. n

Rosa Moiwend is een mensenrechtenactiviste 
en behoort tot de Malind-gemeenschap
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militaire uitgaven in 2010 goed voor  
1630 miljard dollar! | antoine uytterhaeghe

De mondiale militaire uitgaven stegen in 2010 met 1,3% ten opzichte van het jaar 2009. Volgens de recent 
door het Zweeds Vredesinstituut SIPRI gepubliceerde cijfers bereikten de mondiale militaire uitgaven 
vorig jaar een nieuw record van 1630 miljard VS-dollar of 1121 miljard euro.  

veReniGDe staten
De onbetwiste koploper wat militaire 
uitgaven betreft blijft de VS. Het spen-
deerde in 2010 de indrukwekkende som 
van 698 miljard dollar. Dat is 43% van 
het mondiale totaal! De militaire uitga-
ven van de VS vertegenwoordigen 4,8% 
van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) en liggen zes maal hoger dan 
de uitgaven van dichtste concurrent 
China. De groei in de Amerikaanse mi-
litaire uitgaven vertraagde vorig jaar 
weliswaar tot 2,8% in vergelijking met 
een groei van 7,4% tussen 2001 en 2009, 
toch is de wereldwijde stijging van de 
militaire uitgaven bijna volledig toe te 
schrijven aan de VS. De Amerikanen 
waren in 2010 namelijk verantwoorde-
lijk voor 19,6 miljard van de 20,6 miljard 
totale stijging van de defensie-uitgaven 
in de wereld. Sinds 2001 trok de VS zijn 
militaire uitgaven al op met 81%. 

cRisis
Een mondiaal groeipercentage van 1,3 
is de traagste jaarlijkse stijging sinds 
2001, toen er een enorme algemene 
stijging van de militaire uitgaven werd 
ingezet. Tussen 2001 en 2009 draaide 
de gemiddelde mondiale stijging rond 
de 5,1% per jaar. De lagere mondiale 
groei van de militaire uitgaven in 2010 
weerspiegelt een vertraagde reactie 
op de globale financiële en economi-
sche crisis van 2008. In Azië bedroeg 
de groei van de militaire uitgaven in 
2010 1,4%. De Chinese regering linkte 
de kleinere stijging van het militair 
budget expliciet aan de zwakkere eco-
nomische prestaties van het land in 
2009. In Europa daalden de uitgaven 
voor bewapening en strijdkrachten 
vorig jaar zelfs met 2,8%. Dit was voor 
het merendeel te wijten aan de bespa-
ringsdruk als gevolg van de mondiale 
financiële crisis. De defensiebespa-
ringen waren vooral merkbaar in de 
kleinere, meer kwetsbare economieën 
van Centraal- en Oost-Europa. Uit-

schieters waren Georgië met bespa-
ringen van 25%, Letland met 26% en 
Bulgarije met 28%. De rijkere Europese 
landen hielden het eerder bij beschei-
den besparingen. Groot-Brittannië en 
Frankrijk prijken nog altijd respectie-
velijk op plaatsen 3 en 4 in de wereld-
ranglijst van de hoogste militaire uit-
gevers van 2010. Duitsland staat met 
een defensiebudget van 45,2 miljard 
dollar (31,2 miljard euro) op de acht-
ste plaats. De militaire uitgaven wa-
ren in Duitsland goed voor 1,3% van 
het BBP. Italië staat met een militair 
budget van 37 miljard dollar nog net 
op de 10de plaats. Samen met Rusland 
dat de vijfde plaats bekleedt, met een 
budget van 58,7 miljard dollar, bete-
kent dit dat er 5 Europese naties in de 
top tien van de landen met de grootste 
militaire uitgaven staan. Ondanks de 
besparingen spendeerde het hele Eu-
ropese continent in 2010, 382 miljard 
euro aan militaire aankopen.
  
WapenleveRancieRs
Duitsland maakt ook deel uit van de 
eliteclub van grootschalige wapenex-
porteurs. Alleen de VS en Rusland ver-
kopen nog meer wapensystemen en 
militair materiaal. Volgens SIPRI was 
Duitsland de voorbije 5 jaar goed voor 
11% van de globale wapenexport. Ber-
lijn voorzag Saoedi-Arabië, Egypte en 
Libië van machinepistolen, geweren, 
gepantserde voertuigen, en kanonnen 
voor tanks en helikopters. Ook Bel-
gië leverde in 2010 wapens aan onder 
meer Libië, Bahrein en Saoedi-Arabië. 
De wapenexport naar conflictgebieden 
en landen waar de mensenrechten niet 
gegarandeerd kunnen worden is noch-
tans strikt verboden volgens de Euro-
pese Gedragscode voor wapenhandel.

GRootste stijGeRs
Zorgwekkend is de vaststelling dat, 
tegen de trend in, de militaire uitga-
ven in onrustige gebieden toenamen 

met percentages die soms ver boven 
het groeigemiddelde van 2010 lagen. 
In het Midden-Oosten, dat verant-
woordelijk was voor een totale mili-
taire uitgave van 111 miljard dollar, 
was er bijvoorbeeld een stijging van 
2,5% ten opzichte van 2009. Koplo-
per in de regio is Saoedi-Arabië, dat 
in 2010 een bedrag van 45,2 miljard 
uitgaf aan bewapening. De cijfers van 
de militaire uitgaven in het Midden-
Oosten moeten volgens SIPRI met een 
zekere voorzichtigheid benaderd wor-
den want er ontbreken gegevens. Over 
Iran is bijvoorbeeld weinig bekend en 
de gerapporteerde cijfers van som-
mige andere landen zijn maar weinig 
transparant.

Afrika kende vorig jaar ook een 
verhoging van de militaire uitgaven 
met 5,2%. In totaal gaf het continent 
30,1 miljard dollar uit aan bewapening. 
Olieproducerende landen zoals Alge-
rije, Angola en Nigeria namen daarbij 
het leeuwendeel voor hun rekening. 
Voor het Afrikaans continent gelden 
dezelfde bedenkingen bij de cijferge-
gevens als voor het Midden-Oosten.

De regio waar de militaire uitgaven 
het meest stegen in 2010 was verba-
zend genoeg Latijns-Amerika. Er werd 
een gemiddelde groei van 5,8% en een 
totale militaire uitgave van 63,3 miljard 
dollar opgetekend. Er heerst nochtans 
geen onmiddellijke militaire dreiging in 
de meeste Latijns-Amerikaanse staten. 
De grootste boosdoener is Brazilië dat 
in zijn eentje verantwoordelijk was voor 
2,4 miljard van de totale stijging op het 
continent van 3 miljard dollar. Vene-
zuela gaat radicaal in tegen de Latijns-
Amerikaanse trend en liet de militaire 
uitgaven in 2010 zakken met maar liefst 
27,3%. In reële termen spendeert het 
land officieel nu iets minder dan het in 
2001 besteedde aan Defensie. Bolivia en 
Uruguay waren de enige andere Latijns-
Amerikaanse landen waar in 2010 be-
spaard werd op het defensiebudget. n
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Wat is de inzet van het drama  
in ivoorkust? | soetkin van muylem

Van 28 november 2010 tot 11 april 2011 had Ivoorkust twee presidenten en twee regeringen. Zowel de zit-
tende president Laurent Koudou Gbagbo als oppositiekandidaat Alassane Dramane Ouattara eisten de 
overwinning op van de verkiezingen van november 2010. De aanhangers van beide heren gingen daarop op 
de vuist. Geweld in de straten, standrechtelijke executies, aanhoudingen, illegale opsluitingen en economi-
sche, sociale en menselijke vernieling waren het gevolg van de escalatie van deze situatie. Het buitenland, 
Frankrijk op kop, kwam uiteindelijk de strijd tussen de twee pretendenten beslechten. Op de achtergrond 
van dit electoraal conflict speelt eveneens een kapitalistische belangenstrijd tussen de VS en Frankrijk.  

belanGenstRijD
Ivoorkust is de belangrijkste cacao-
producent ter wereld, bezit bodem-
rijkdommen (olie en gas), is de  groot-
ste economie van de West-Afrikaanse 
Economische en Monetaire Unie (Be-
nin, Burkina-Fasso, Guinee-Bissau, 
Ivoorkust, Mali, Senegal en Togo), de 
tweede grootste economie binnen de 
Economische Gemeenschap van West-
Afrikaanse Staten (ECOWAS) en is het 
voornaamste immigratieland van sub-
Sahara Afrika. Het ligt geografisch in 
de Golf Van Guinee waar het de toe-
gangspoort vormt tot het hinterland 
van Burkina Faso, Mali en Niger. Het is 
duidelijk, Ivoorkust beschikt ontegen-
sprekelijk over een aantal geostrategi-
sche en economische troeven.

Er heerst momenteel een groei-
ende strijd onder de grote rivalise-
rende imperialistische regio’s voor de 
verovering van markten en grondstof-
fen onder meer in Afrika. De Ameri-
kaanse belangstelling voor Afrika en 
de manifeste wil van Washington om 
zich in de Golf van Guinee te vestigen, 
bepalen de graad van belangrijkheid 
die Ivoorkust door de VS-strategen 
toegemeten krijgt. De petroleum af-
komstig uit de hele Golf Van Guinee 
zou de komende tijd in moeten staan 

voor een kwart van de VS-importen. 
Als uitvalsbasis voor dit gebied is 
Ivoorkust dus van primordiaal belang. 
Het is dan ook niet toevallig dat de 
VS in de Ivoriaanse kuststad Abidjan 
een ‘afluistercentrum’ aan het bouwen 
is dat de hele sub-Sahara regio moet 
dekken. Na Zuid-Afrika heeft Ivoorkust 
de grootste Amerikaanse diplomatie-
ke vertegenwoordiging in sub-Sahara 
Afrika. Ook op economisch vlak heeft 
de VS er een sterke voet aan de grond. 
Volgens gegevens van 2003 van de ‘Di-
rection des Relations Economiques 
Extérieures’ (DREE), is Frankrijk de 
belangrijkste investeerder in Ivoor-
kust met 147 filialen en meer dan 
1000 ondernemingen die toebehoren 
aan de Franse zakenwereld. Maar in 
de agro-industrie, en vooral de koffie- 
en cacaosector, moet het al een tijdje 
de duimen leggen voor Amerikaanse 
multinationals zoals ADM (Archer 
Daniels Midland Company en Cargill. 
In de concurrentiestrijd om de Ivori-
aanse agro-industrie, die al opflak-
kerde in 1987 tussen het dominante 
imperialisme van de VS en het secon-
dair imperialisme van oud kolonisator 
Frankrijk, kwam Washington in 2001 
definitief als overwinnaar uit de bus. 
Dit leidde echter ook tot een agressie-

vere houding van het ondergeschikte 
imperialisme. Frankrijk probeert zijn 
invloedssfeer en zijn plaats op de Ivo-
riaanse markt immers krampachtig te 
verdedigen. Het doet daarvoor dikwijls 
beroep op de politiek.

miGRatie
De Europese Unie heeft in Ivoorkust 
uiteraard enkele aanwezige econo-
mische actoren zoals Frankrijk en 
bijvoorbeeld ook de Belgische groep 
SIPEF die palmolie produceert. Maar 
het belang van het West-Afrikaanse 
land voor Europa ligt voornamelijk bij 
het migratiedossier. Ivoorkust is na-
melijk een belangrijke opvangplaats 
voor Afrikaanse migratie. Gezien de 
EU-politiek van gesloten grenzen voor 
economische vluchtelingen heeft Eu-
ropa dus alle belang bij een ‘stabiel’ en 
‘open’ Ivoorkust. Decennia geleden al 
begon de bloeiende cacao-industrie 
in Ivoorkust te steunen op de arbeid 
van de informele migratie uit nabu-
rige landen. Deze migranten en hun 
afstammelingen maken nu al bijna de 
helft van de Ivoriaanse bevolking uit. 
Hun statuut in het land is de laatste 
twee decennia onderhevig geweest 
aan allerlei beleidsverschuivingen. 
Dit ontbloot een dieper probleem van 
statusangst bij de oorspronkelijke in-
woners van het land. De afstamme-
lingen van de Ivorianen die al bij het 
begin van het koloniaal project in het 
land leefden, zijn nu bijna een kleinere 
groep geworden dan de gastarbeiders 
in het land. Gbagbo beweerde in zijn 
verkiezingscampagne deze ‘angstige 
groep’ te representeren. Het meren-
deel van de migranten en hun afstam-
melingen, die vooral in het noordelijk 
deel van het land gevestigd zijn, vor-
men de supportersbasis van Ouattara.

Het vergif van de ivoireté in de 
maatschappij zorgde ervoor dat de 
politieke verdeeldheid in het land  
ondertussen parallel loopt met de 

etnische grenzen. 



19



A
F

R
IK

A
GeschieDenis
Vanaf 1960, toen Ivoorkust uit de koloni-
ale klauwen van Frankrijk was ontsnapt, 
tot 1993 was Félix Houphouët-Boigny 
de president van het West-Afrikaanse 
land. Sinds zijn dood kent Ivoorkust de 
ene politieke opvolgingscrisis na de an-
dere. De hoofdrolspelers in deze crisis, 
Gbagbo, Bédié en Quattara, vormden 
in de afgelopen 17 jaar wisselende co-
alities en voerden strijd tegen elkaar in 
een uitputtend politiek spelletje om de 
macht. Henri Konan Bédié was onder 
het presidentschap van zijn mentor 
Houphouët-Boigny, de eerste ambas-
sadeur voor Ivoorkust in de VS en bij de 
VN. Hij bekleedde ook 11 jaar de functie 
van minister van Financiën. Toen er een 
schandaal uitbrak omdat Bédié zijn ei-
gen zakken gevuld had met het rijkelijk 
vloeiende cacaogeld, werd hij ontslagen. 
Een paar jaar later werd hij opnieuw 
opgevist door Houphouët-Boigny en 
aangesteld als voorzitter van het parle-
ment (waarin toen de enige legale poli-
tieke partij, de Democratische Partij van 
Ivoorkust, zetelde). Vanuit deze positie 
kon hij beginnen dromen van het hoog-
ste ambt. De grondwet stelde immers 
dat de voorzitter van het parlement de 
functie van interim-president kreeg toe-
gemeten in het geval de president niet 
in staat was om zelf te regeren. Er wa-
ren echter kapers op de kust. Alassane 
Ouattara, een econoom en technocraat 
die aangesteld was als eerste minister 
in 1990 kreeg van Houphouët-Boigny 
persoonlijk de taak het land te leiden 
terwijl hijzelf wegens ziekte behan-
deld werd in het buitenland. De vader 
van de natie had de grondwet speciaal 
hiervoor aangepast. Houphouët-Boigny 
stierf uiteindelijk in 1993 en Bédié eiste 
als voorzitter van het parlement het 
interim-presidentschap op, zoals de 
grondwet oorspronkelijk stipuleerde. 
Ouattara weigerde de hoogste post 
initieel door te geven, maar gaf onder 
druk van vooral Frankrijk uiteindelijk 
toe. Hij zou zich dan maar in de strijd 
gooien voor de presidentsverkiezingen 
van 1995. Hij sloot daarvoor een allian-
tie met Gbagbo, de socialistische oppo-
sitieleider die het in 1990 als enige had 
aangedurfd om in de verkiezingen op 
te komen tegen Houphouët-Boigny (en 
toen 18% van de stemmen wegkaapte). 
De alliantie was opmerkelijk want toen 
Ouattara nog eerste minister met vol-
macht was, stuurde hij de subversieve 
Gbagbo verplicht naar het leger als her-
opvoedingsmaatregel (1992). 

ivoiReté
Bédié ging in het offensief tegen de 
politieke oppositie van Ouattara 
en Gbagbo door op de ‘ivoireté’ (de 
echte Ivoriaanse nationaliteit) te spe-
len. In december 1994 liet hij een wet 
goedkeuren door het parlement die 
bepaalde dat enkel ‘oorspronkelijke’ 
Ivorianen zich kandidaat mochten 
stellen of stemmen. Hierdoor sloot hij 
Ouattara, die zogezegd van Burkina 
Faso afkomstig is, uit van de verkie-
zingsstrijd. Het was echter een zeer 
ingrijpende strategie. Een deel van 
de lokale elite zag zich plots immers 
ook afgesloten van de macht. De ver-
kiezingsdemocratie verloor daardoor 
meteen haar capaciteit om de span-
ningen tussen de dominante klassen 
in het land onderling te reguleren via 
de verdeling van de politieke macht. 
De tweespalt tussen oorspronkelijke 
en niet oorspronkelijke Ivorianen die 
geïntroduceerd werd door Bédié, re-
sulteerde in een potentieel gevaarlijke 
sociale verdeeldheid in het land. Iets 
waar Houphouët-Boigny altijd tegen 
had gevochten door een relatieve et-
nische balans te zoeken in de verde-
ling van de regerinsgposten. In het 
begin van de jaren 1990 was 25% van 
de bevolking die in Ivoorkust leefde 
van buitenlandse afkomst. Het zoge-
naamde ‘Ivoriaans mirakel’ (de enor-
me economische groei van het land in 
de jaren 1960 en 1970) draaide mede 
op het werk van al deze immigranten. 
Onder Houphouët-Boigny konden 

deze gastarbeiders politiek participe-
ren door te stemmen. Bédié schafte 
dit voor de verkiezingen van 1995 
plotseling af. Ouattara was technisch 
uitgeschakeld en Gbagbo besloot de 
verkiezingen te boycotten, waardoor 
Bédié uiteindelijk met 96,4% van de 
stemmen ging lopen. 

Maar in 1999 was het rijk van Bé-
dié uit. Hij werd afgezet in een mili-
taire coups onder leiding van generaal 
Robert Guéï. De onverschilligheid van 
Parijs voor die staatsgreep was opmer-
kelijk. Er was nochtans een geheime 
clausule opgenomen in het Defensie-
akkoord tussen Frankrijk en Ivoorkust 
(uit 1962), die stelde dat het Ivoriaans 
regime geholpen zou worden in geval 
van subversie. Dat de lokale elites te-
gen elkaar opgezet waren door Bédié’s 
concept van ivoireté was echter slecht 
voor de zaken, dus ook voor de enor-
me Franse economische belangen 
in het land. Parijs was niet bepaald 
rouwig om Bédié’s vertrek. Hoewel 
het er even uitzag van niet, zette Ge-
neraal Guéi de ingezette politiek van 
ivoireté gewoon verder en bood dus 
evenmin een perspectief op de ver-
zoening tussen de heersende klassen 
die de nodige stabiliteit zou bieden 
om de (buitenlandse) economische 
belangen veilig te stellen. Hij bedde 
de ivoireté zelfs in de grondwet in. 
Het zal in ieder geval lang duren voor 
het vergif van de ivoireté uit de maat-
schappij zal verdwijnen, want de po-
litieke verdeeldheid in het land loopt 
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ondertussen parallel met de etnische 
grenzen. De jarenlange uitsluiting van 
het noorden leidde van 2002 tot 2006 
al tot een gewapende rebellie.

Déja vu
Voor de presidentsverkiezingen van 22 
oktober 2000 werd Bédié aan de kant 
geschoven en werd de kandidatuur van 
Alassane Ouattara geweigerd op basis 
van zijn ‘twijfelachtige nationaliteit’. 
De enige ‘echte’ Ivoriaan die overbleef 
om het op te nemen tegen generaal 
Guéi was Laurent Gbagbo. Toen Guéï 
zich de ochtend na de verkiezingen 
realiseerde dat hij verloren had beval 
hij dat het tellen van de stemmen ge-
staakt zou worden en proclameerde 
hij zichzelf tot winnaar. Gbagbo riep 
zijn aanhangers op om op straat te 
komen, bestormde de Ivoriaanse Ra-
dio en Televisie (RTI) en verklaarde in 
de media dat hij vanaf nu het nieuwe 
staatshoofd van Ivoorkust was. Op 26 
oktober 2000 werd Gbagbo uiteinde-
lijk als winnaar van de verkiezingen 
erkend door de electorale commissie 
en het Hooggerechtshof, nadat beto-
gers, gendarmes en militairen het pre-
sidentieel paleis hadden bestormd en 
Guéi hadden verjaagd. Frankrijk was 
één van de eerste landen die de over-
winning van Gbagbo erkende. Binnen 
een paar weken werd de economische 
samenwerking, die opgeschort was na 
de staatsgreep van Guéi in december 
1999, opnieuw hervat. De machtsover-
name door Gbagbo ging gepaard met 
vervolgingen en moordende repressie 
tegen betogers (Guéï-getrouwen of de 
aanhangers van Ouattara die nieuwe 
verkiezingen eisten). Er vielen zeker 
300 doden en er werd zelfs een mas-

sagraf gevonden met 57 slachtoffers. 
Toch werd dankzij het relatief snelle 
vertrek van Guéi in 2000 een ernstige 
escalatie, zoals we die nu gezien heb-
ben, vermeden. Oktober 2000 lijkt dus 
een soort algemene repetitie te zijn ge-
weest voor de gebeurtenissen die zich 
eind 2010 zouden ontvouwen. Alleen 

heeft Laurent Gbagbo vandaag de rol 
overgenomen van Guéi in 2000. Gbag-
bo verklaarde zichzelf de winnaar van 
de verkiezingen van oktober 2010, nog 
voor de stemmen allemaal geteld wa-
ren. Zijn uitdager, Ouattara, spoorde 
zijn aanhangers aan om de straat op 
te komen en verscheen zelf op de Ivori-
aanse Radio en Televisie (RTI) en in de 
buitenlandse media om te verklaren 
dat hij, en niet Gbagbo, de nieuwe pre-
sident van Ivoorkust was. Het buiten-
land koos al gauw zijn kant. Gbagbo 
had er nochtans op gerekend dat de ‘in-
ternationale gemeenschap’ – na enkele 
ronkende verklaringen en principiële 
veroordelingen – bepaalde belangen 
zou laten primeren in hun keuze. Hij 
dacht dat uiteindelijk diegene erkend 
zou worden die de werkelijke macht 
in handen had: Laurent Gbagbo. Vol-
gens de officiële verkiezingsresultaten 
kreeg Ouattara uiteindelijk 54% van de 
stemmen achter zijn naam en Gbagbo 
46%. Belangrijker dan de meerderheid 
van de stemmen is voor het buitenland 
echter stabiliteit en een president die 
hun belangen niet in de weg staat. 
Dit was een probleem geworden met 
Gbagbo, die zich verbaal alsmaar meer 
profileerde als een voorstander van de 
echte onafhankelijkheid.

 
vals patRiottisme
In de aanloop naar de presidentsver-
kiezingen van 2010 werd een beleid 
gecreëerd door bepaalde politieke fi-
guren, partijen en de omringende eli-
tes dat erop gericht was de tegenstand 
uit te schakelen en het regime van 
Gbagbo aan de macht te houden. Met 
dit doel voor ogen werd de vlag van 
het Ivoriaans nationalisme boven ge-

haald. Een soort vals patriottisme dat 
volop inspeelde op de door de ivoireté 
gecreëerde sociaal-politieke kloven. 
De verschillende opvolgingscrisissen, 
de burgeroorlog van 2002 tot 2006 en 
de gewapende vrede die erop volgde, 
hadden de Ivorianen terug doen ver-
langen naar vrede en voedselveiliheid. 

Het was met deze wetenschap in het 
achterhoofd dat, niet alleen Gbagbo 
maar ook de andere presidentskan-
didaten, de link met Houphouët-
Boigny tijdens hun campagne in de 
verf probeerden te zetten. De sociale 
en economische achteruitgang van 
Ivoorkust was eigenlijk al volop in 
gang gezet voor de dood van de vader 
van de natie, maar in het collectief 
geheugen van het volk staat het 33-ja-
rig bestuur van Houphouët-Boigny 
gelijk aan welvaart en vrede. Een an-
dere reden waarom Gbagbo plotseling 
zijn banden met Houphouët-Boigny 
wilde benadrukken was de alliantie 
die in 2005 tot stand kwam tussen 
de van de macht verdreven Bédié 
en Ouatarra. De voor 2005 geplande 
presidentsverkiezingen werden door 
Gbagbo alsmaar uitgesteld en de alli-
antie verzuurde ondertussen. Toen er 
in 2010 uiteindelijk toch verkiezingen 
kwamen werd Bédié uitgeschakeld in 
de eerste ronde. Het duurde een hele 
tijd maar Bédié sprak vlak voor de 
stembusgang toch zijn steun uit voor 
Ouattara. Met de stemmen van Bédié’s 
achterban erbij geteld, vertegenwoor-
digde Ouattara een meerderheid van 
de bevolking. Om die meerderheid 
te doorbreken moest Gbagbo de Ba-
oulé, een belangrijke etnische groep 
in Ivoorkust, achter zich trachten te 
scharen. Houphouët-Boigny was net 
als Bédié een Baloué. Het is totaal 
ironisch dat Gbagbo, die Houphouët-
Boigny’s beleid en autoritaire metho-
den jarenlang vurig bestreed, zich in 
2010 expliciet presenteerde als zijn 
enige echte erfgenaam.   

vals anti-impeRialisme
Voor hij in 2000 aan de macht kwam 
had Laurent Gbagbo zijn basis vooral 
uitgebouwd onder de verarmde stede-
lijke lagere klassen. Hij stond mee aan 
de basis van de creatie van de Studen-
ten Federatie van Ivoorkust (Fesci), 
een vakbond die een beslissende rol 
zou spelen in het verdere verloop van 
zijn politieke carrière. In 1982 richtte 
hij in het geheim het Ivoriaans Popu-
lair Front (IPF) op. Toen in het begin 
van de jaren 1990 de overgang gemaakt 
werd van een eenpartijstelsel naar een 
systeem met meerdere partijen, pre-
senteerde hij zichzelf als hét gezicht 
van de oppositie. Maar tijdens zijn ter-
mijn als president vertegenwoordigde 
Gbagbo, al evenmin als Bédié en Guéi 
in het verleden, de belangen van het 

Voor hij de functie van eerste minister 
in Ivoorkust opnam, had  

Ouatarra het al tot onderdirecteur 
van het IMF geschopt.  
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getergde Ivoriaanse volk. Hij bleek 
vooral een pragmatisch politicus te 
zijn. In zijn recente verkiezingscam-
pagne speelde Gbagbo volop in op de 
aspiraties van de Afrikaanse volkeren 
naar vrijheid en onafhankelijkheid. 
Vooral de blijvende sterke band met 
Frankrijk staat in Ivoorkust symbool 
voor de voortdurende buitenlandse 
betutteling. Gbagbo beloofde hier een 
eind aan te stellen. Het was nochtans 
hij die in 2002 de Fransen herinnerde 
aan het Defensie-akkoord toen hij 
hen vroeg om de rebellen waarmee 
hij geconfronteerd werd, te helpen 
verdrijven. En in 2003 gaf hij nog een 
concessie voor het beheer van de au-
tonome haven van Abidjan aan een 
Fransman. Dit is het kader waarin zijn 
valse antikoloniale propaganda gezien 
moet worden, net zoals de pseudo-
nationaliseringen die hij afkondigde 
na 28 november 2010. Hij dreigde er 
toen mee de cacaoplantages te natio-
naliseren. Hoewel het volgens waarne-
mers een duidelijke poging was om de 
sympathie van de Ivorianen op te wek-
ken waar geen praktisch vervolg aan 
gegeven zou worden, namen de bui-
tenlandse actoren in Ivoorkust toch 
liever geen risico’s. De dreiging van 
nationaliseringen verklaart veel meer 
dan de zogenaamde bezorgdheid om 
de democratische afloop van de ver-
kiezingen, de buitenlandse vastbera-
denheid om Gbagbo af te schrijven. 
Maar Laurent Gbagbo is geen anti-
imperialist, hij is geen anti-kolonialist 
en hij is geen patriot in de betekenis 
van een verdediger van de nationale 
belangen. Het volstaat hiervoor naar 
zijn politieke carrière en zijn econo-
mische prestaties te kijken. De hele 
huidige crisis draagt alvast de volgen-
de waarheid in zich: de rijkdommen 
van de regio zijn altijd belangrijker 
geweest dat de mensen die er leven. 
Dit kan misschien helpen verklaren 
waarom de Westerse machten er zo 
op gebrand waren om voor één keer 
de implementatie van een Afrikaans 
verkiezingsresultaat ten volle af te 
dwingen, desnoods via de inzet van 
militaire macht. Dit ondanks het feit 
dat de Ivorianen ongeveer even veel 
gestemd hadden op de ene presidents-
kandidaat als op de andere.

economische  
GeschieDenis
Ondanks het zogenaamde Ivoriaanse 
mirakel geraakte Ivoorkust uiteinde-

lijk in dezelfde negatieve schulden-
spiraal verzeild als zo veel andere 
ontwikkelingslanden tijdens de jaren 
1970 en 1980. De surplus van de enor-
me groei van de economie in Ivoor-
kust was dankzij het beleid van Hou-
phouët-Boigny vooral in de zakken 
van de buitenlandse investeerders 
en bedrijven terechtgekomen. In 1978 
zorgde een plotse daling in de cacao- 
en koffieprijzen voor een scherpe 
economische terugslag. Volgens de 
Wereldbank steeg het percentage van 
de bevolking dat onder de armoede-
grens leefde tussen 1985 en 1993 van 
11 tot 31%. Tegen 1987 was de buiten-
landse schuld van Ivoorkust gestegen 
tot 10 miljard dollar. Al vanaf 1981 
beweerden de dominante kapitalis-
tische machten, specifiek bij monde 
van VS president Reagan, dat zij be-
ter wisten hoe landen in het Zuiden 
problemen zoals de schuldencrisis 
moesten aanpakken dan die landen 
zelf. De betweterige houding van 
de kapitalistische machten werd 
vertaald in een specifiek beleid: het 
opdringen van de zogenaamde Struc-
turele Aanpassingsprogramma’s 
(SAP). Als de ontwikkelingslanden 
de voorwaarden van deze SAP’s ver-
vulden – allerlei marktgeoriënteerde 
maatregelen – kregen ze in ruil extra 
leningen van het IMF en de Wereld-
bank. Dit was ook het geval in Ivoor-
kust. Houphouët-Boigny zou in de 
jaren 1980 beginnen met het toepas-
sen van de IMF-recepten en zijn pre-
mier vanaf 1990, Ouattara, zou ze nog 
verder uitdiepen. Voor hij de functie 
van eerste minister in Ivoorkust op-
nam, had Ouatarra een economie 

opleiding genoten in de Verenigde 
Staten, waar hij het tot onderdirec-
teur van het IMF geschopt had. Toen 
hij aantrad stonden de cacao-prijzen 
enorm laag en de nationale schuld 
was exponentieel gestegen. Ouatarra 
bestreed deze problemen met de neo-
liberale middelen die hij aangeleerd 
had: privatiseringen, terugdringen 
van de publieke uitgaven en belas-
tingshervormingen. De keuze van 
‘de internationale gemeenschap’ voor 
Outarra boven Gbagbo is in het ka-
der van deze achtergrondinformatie 
niet verwonderlijk. In de periode dat   
Gbagbo aan het hoofd van Ivoorkust 
stond, werden nochtans nooit funda-
mentele economische beleidwijzigin-
gen doorgevoerd. Sinds 1999 daalde 
het inkomen per hoofd van de bevol-
king met 15%. 
  
onDeRtussen...
De meesten Ivorianen willen sim-
pelweg een duurzame vrede en de 
mogelijkheid om in hun eigen le-
vensonderhoud te voorzien. Als de 
diepere oorzaken van de onrust en 
de instabiliteit niet aangepakt zullen 
worden, maakt Ouattara echter niet 
veel kans om dit te verwezenlijken. 
Hij zal zeker te maken krijgen met de 
gevolgen van het jarenlange gevoerde 
ivoireté-beleid. Verder hangt alles 
af van de graad van onafhankelijk-
heid die hij kan herwinnen en van de 
mate waarin hij de dominantie van de 
heersende klassen en van de imperiale 
machten kan fnuiken. Op dit ogenblik 
biedt Ouattara geen oplossingen voor 
al deze fundamentele kwesties, maar 
dat deed ook Gbagbo niet. n 
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WIKILEAKS & 
LATIJNS-AMERIKA

“WIE zIch TEgEN dE MIJNbouW 
vERzET, WoRdT bESchouWd ALS 

EEN TERRoRIST”

In februari 2011 publiceerde Wikileaks weer eens een lading verhelderende documenten.  
Het ontsloten diplomatiek verkeer van het Amerikaans departement Buitenlandse Zaken onthulde  

dat de VS-ambassade in Lima bewust inheemse activisten en gemeenschapleiders identificeerde en in 
de gaten hield. Ook de betrokkenheid bij de inheemse strijd van onder meer de Boliviaanse president 

Evo Morales, de Venezolaanse president Hugo Chavez en de Boliviaanse ambassadeur Pablo Solón  
werd nauwgezet gevolgd.

Brenda Norrell

In een van de vrijgegeven documenten stelt de 
VS minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, 
dat de Amerikaanse inlichtingendiensten afhankelijk 
zijn van biografische gegevens die de VS-diplomaten 
verzamelen. In het diplomatiek verkeer met Afrika en 
Paraguay, vroeg Clinton expliciet aan het VS-ambas-
sadepersoneel om adresboeken, e-mailpaswoorden, 
vingerafdrukken, iris-scans en DNA te bemachtigen. 
Clinton vroeg het ambassadepersoneel met andere 
woorden om te spioneren. “De inlichtingendien-
sten hangen af van rapporterende ambtenaren van 
de staat voor veel van de biografische gegevens die 
wereldwijd verzameld worden”, zei Clinton in een 
mail van 16 april 2006. Ze stelde dat de biografische 
gegevens gezonden moesten worden naar het Bu-
reau voor Inlichtingen en Research (INR), die ze dan 
moest verspreiden binnen het Amerikaans netwerk 
van  inlichtingendiensten (‘United States Intelligence 
Community’), dat 16 apart functionerende federale 
agentschappen omvat.

dE STRIJd vAN INhEEMSE 
gRoEpEN

Een ander document van de VS-ambassade in Lima 
dateert van 17 maart 2008 en focust op de Peruviaanse 
inheemse activisten, hun buitenlandse sympathisan-
ten en de bezigheden van beide groepen. Volgens de 
tekst, die het label ‘geheim’ meekreeg, organiseerden 
zij ‘anti-top’ protesten tegen de bijeenkomst in Lima 
van de staatshoofden van de Europese Unie en Latijns-
Amerika, die er zat aan te komen midden mei 2008. 
Volgens James Nealon van de VS-ambassade in Lima, 
waren de belangrijkste groepen aan Europese zijde: 
“Attac, een anti-globaliseringsbeweging die de protes-
ten geleid heeft tegen verschillende Europese tops, de 
linkse solidariteitsgroep ‘France Amerique Latine’, de 
Spaanse milieuorganisatie ‘Ecologistas en Accion’, het 
in Amsterdam gevestigde academisch-activistische 
‘Transnational Institute’ en vele anderen”. Naast een 
opsomming van de te duchten groepen uit Europa, 

bezit de VS-ambassade ook naam en toenaam van 
de inheemse activisten en gemeenschapsleiders die 
zich verzetten tegen de mijnbouw in Zuid-Amerika. 
Het Wikileaks document beledigt en viseert inheem-
se activisten en hun supporters, maar zwijgt over de 
onderliggende redenen voor de strijd van inheemse 
volken: het beschermen van hun land, hun natuurlijke 
rijkdommen, hun families en hun gemeenschappen. 
Er wordt in het document met geen woord gerept over 
de verantwoordelijkheid van multinationale bedrijven 
voor de veel voorkomende gedwongen verhuizingen 
van volledige inheemse gemeenschappen, voor de 
vergiftiging van de gronden, het water en de lucht en 
voor de moord op inheemse activistenleiders die zich 
verzetten tegen bijvoorbeeld de mijnbouw. In plaats 
daarvan focust James Nealon zich in zijn verslag op 
de prominente Peruviaanse inheemse activist Miguel 
Palacin Quispe, een Quechua-indiaan. Palacin is de 
voorzitter van de Coördinatie van Inheemse Organi-
saties van de Andes (CAOI – ‘Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indigenas’). De CAOI werd opgericht 
in 2006 en verenigt inheemse organisaties uit Bolivia, 
Colombia, Chili, Peru en Ecuador. Palacin is ook de 
voormalige voorzitter van de Nationale Confederatie 
van de Peruviaanse Gemeenschappen Getroffen door 
de Mijnbouw (CONACAMI). Deze organisatie was zeer 
instrumenteel in het verenigen van de aparte strijden 
van de verschillende door mijnbouw aangetaste ge-
meenschappen binnen het land. Als vooraanstaand 
inheems leider is Palacin een doorn in het oog van de 
VS-ambassade. James Nealon schrijft over hem: “anti-
top leider Miguel Palacin beklaagde zich er bij een de-
legatie van de Europese Unie over dat de regering van 
Peru erop gebrand lijkt de democratische protesten 
te criminaliseren... De regering op haar beurt stelt dat 
de demonstranten haar willen ondermijnen en haar 
internationaal imago bezoedelen”.

REchTEN vAN INhEEMSE 
voLKEN

In september 2007, ongeveer zes maanden voor het 
recent gelekte verslag van James Nealon geschreven 
werd, was Palacin in de stad Tucson (Zuiden van de 
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VS) voor de ‘Western Mining Action Network Confe-
rence’, waar hij samen met inheemse Amerikaanse en 
Canadese activisten protesteerde tegen de mijnbouw 
op hun gronden. In een speech raadde de Quechua-
leider de inheemse gemeenschappen aan zich te 
verenigen in hun strijd, net zoals de Volkeren van de 
Andes zich georganiseerd hadden om hun inheemse 
territoria te beschermen. Verder stelde hij dat het con-
cept van ‘inheemse territoria’ niet alleen refereert aan 
de gronden van de inheemse volken, maar ook aan 
de inheemse talen, cultuur, waarden en klederdracht. 
Inheemse territoria omvatten volgens hem ook het 
recht op autonomie en zelfbestuur, gebaseerd op de 
eigen rechtssystemen en principes van de inheemse 
volken. “Dit is een fundamenteel recht, een recht dat 
geschonden wordt door de politiek en de globalise-
ring, de invasie van transnationale bedrijven en de ver-
vuiling die schadelijk is voor leven en cultuur”. Palacin 
vindt het essentieel om de visibiliteit van de strijd te 
vergroten en de mijnbouw-, energie- en hydro-elektri-
sche bedrijven te ontmaskeren die inheemse territoria 
opeisen louter om winsten te kunnen opstrijken. Maar 
inheemse territoria worden niet alleen bedreigd door 
de transnationale bedrijven. Ook de regeringen doen 
hun duit in het zakje volgens Palacin: “de regeringen 
voeren campagne tegen de sociale bewegingen. Dat is 
vooral het geval in Colombia, waar de inheemse vol-
ken geconfronteerd worden met de federale regering, 
paramilitaire organisaties en de FARC”. Met als gevolg 
veel vluchtelingen en doden. De advocaat Javier Aroca 
zegt dat ook de Peruviaanse regering de sociale be-
wegingen criminaliseert. “De mijnindustrie staat zeer 
sterk. De regering steunt deze industrie heel hard om-
dat ze een manier vormt om inkomsten te vergaren. 
Al wie zich verzet tegen de mijnbouw wordt als ter-
roristisch en anti-patriottisch beschouwd” zei Aroca 
in een interview op dezelfde anti-mijn conferentie 
van 2007 in Tucson. De Peruviaanse regering onder-
tekende nochtans de VN-Declaratie over de Rechten 
van Inheemse Volken. (Iets wat de Verenigde Staten, 
Canada, Nieuw-Zeeland en Australië overigens als 
enige landen ter wereld niet deden). Palacins speech 
eindigde in Tucson trouwens met een hoopvolle noot. 
In Bolivia en Ecuador waren er namelijk nieuwe con-
stitutionele hervormingen die respect voor de rech-
ten van de inheemse volken voorop leken te stellen. 

AAN dE KANT vAN dE 
INduSTRIëLEN

De boegbeelden van de Latijns-Amerikaanse re-
geringen die zich alliëren met de strijd voor de rech-
ten van de inheemse volken, worden in het gelekte 
diplomatieke verkeer eveneens zwaar geviseerd. De 
Boliviaanse president Morales en zijn huidige am-
bassadeur bij de Verenigde Naties, Pablo Solón, ston-
den op het voorfront van de inheemse inspannin-
gen rond globale klimaatverandering in 2010. Naar 
Pablo Solón wordt in de documenten verwezen als 
een “anti-vrije handel en anti-globaliseringsgoeroe”. 
Deze beledigingen leggen de vooroordelen van de VS 

perfect bloot. Zowel Morales, Solón, als de Venezo-
laanse president Chavez worden bekritiseerd, hun 
activiteiten worden gemonsterd, hun bondgenoten 
benoemd en hun inspanningen ondermijnd. In een 
eerder uitgelekt document onthulde de VS-ambassa-
de in Lima al duidelijk haar vooroordelen tegenover 
de inheemse volken die hun territoria proberen te 
beschermen, alsook haar voorkeur voor de mijnin-
dustrie. Een kerngroep van diplomaten vormde zelfs 
een alliantie met mijnbedrijven om de mijnbelangen 
globaal te promoten en te beschermen. De diploma-
ten in kwestie waren afkomstig van de Verenigde 
Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, 
Zwitserland en Zuid-Afrika. De ambassadeurs van 
de VS en Canada in Lima, hadden als lid van deze 
diplomatieke mijnbouwgroep, ontmoetingen met de 
volgende mijnbedrijven: ‘Antamina’, ‘Newmont’ (die 
de ‘Yanacocha’-goudmijn uitbaat in het Noorden van 
Peru), ‘Minera Quellaveco’, ‘Barrick’ en ‘BHP Billiton’. 
De doelstelling van de mijnbouwgroep is het verbe-
teren van het klimaat voor investeringen en van de 
veiligheid rond de mijnen. Wat in de documenten 
van de ambassade niet aan bod komt is de vernieti-
ging van de inheemse gebieden door de mijnbouw. 

De Wilkileaks-lek gaat over het jaar 2008, maar on-
dertussen gaat de strijd van inheemse volkeren tegen de 
inbeslagname van hun gronden door de mijnindustrie 
onverminderd verder. Twee mijnbouwbedrijven die 
over de hele wereld gronden van inheemse gemeen-
schappen viseren – Newmont en Barrick – hebben 
momenteel hun zinnen gezet op de gronden van de in-
heemse West-Shoshone indianen, in de Amerikaanse 
staat Nevada, voor de ontginning van goud. Er is nog 
altijd een federale rechtszaak hangende in een poging 
Barrick te beletten de voor de Shoshone heilige berg 
Tenabo af te graven en er een open goudmijn van te 
maken.  n

www.counterpunch.org, 2011

Oorspronkelijk artikel vertaald en bewerkt door M.F. 

Brenda Norrell is journalist en uitgever van Censored News, dat zich 
focust op inheemse volken. 

volgens hillary clinton 

zijn de Amerikaanse 

inlichtingendiensten onder 
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biografische gegevens 

verzameld door  

vS-ambassadepersoneel.
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WIKILEAKS bEvESTIgT  
vS pLANNEN TEgEN vENEzuELA

In februari dit jaar publiceerde de klokkenluiderswebsite Wikileaks een reeks geheime documenten 
afkomstig van het Amerikaanse departement Buitenlandse Zaken. Een substantieel deel van deze 

diplomatieke documenten refereert aan de nog altijd voortdurende Amerikaanse inspanningen om het 
Venezolaans regime te isoleren en tegen te werken.

Eva Golinger

Sinds Hugo Chavez voor het eerst verkozen werd 
tot president van Venezuela in 1998, heeft Wa-
shington zich ingelaten met verschillende po-

gingen om hem omver te werpen. Er was de mislukte 
staatsgreep in april 2002, een staking van de machtige 
olieindustrie in hetzelfde jaar, wereldwijde mediacam-
pagnes en verschillende electorale interventies. Het 
Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 
ook de fondsen van verschillende van haar agentschap-
pen, zoals USAID en de National Endowment For De-
mocracy (NED), gebruikt om jaarlijks miljoenen dol-
lars te pompen in anti-Chavez NGO’s, politieke partijen, 
journalisten en media-organisaties in Venezuela die 
pogen de Chavez-administratie te ondermijnen en de 
president zelf van de macht te verdrijven. Deze inter-
ventionistische strategieën zijn herhaaldelijk aange-
klaagd door de Chavez-regering en anderen, maar zijn 
systematisch ontkend door Washington. Het Ameri-
kaans diplomatiek verkeer ontsloten door Wikileaks 
levert echter het duidelijke bewijs dat Washington 
niet alleen financiële steun heeft verleend aan anti-
Chavez groepen in Venezuela, maar dat het ook zware 
inspanningen heeft geleverd om regeringen over de hele 
wereld te overtuigen een vijandige positie in te nemen 
tegenover president Hugo Chavez. Niets wijst erop dat 
dit VS-beleid ondertussen veranderd is. 
Een “schrikbarende vijand”

De huidige Vice Assistent van Buitenlandse Za-
ken voor de Westelijke Hemisfeer, Craig Kelly, bracht 
in juni 2007 in de hoedanigheid van VS ambassadeur 
gestationeerd te Chili, een bezoek aan het Ameri-
kaans ministerie van Buitenlandse Zaken, de CIA en 
het Zuidelijk Commando van het Pentagon. In een ge-
heim document naar aanleiding van dit bezoek stelt 
Kelly dat er “zes belangrijke terreinen zijn waarop de 
VS regering actie kan ondernemen om de invloed van 
Chavez te verminderen” en “het leiderschap van de VS 
opnieuw te installeren in de regio”. Kelly, die in 2009 
trouwens een belangrijke rol speelde als ‘bemiddelaar’ 
tijdens de staatsgreep tegen president Manuel Zelaya 
in Honduras, bestempelt Chavez in zijn rapport als een 
vijand. “Ken de vijand: we moeten beter begrijpen hoe 
Chavez denkt en wat hij van plan is... Om de dreiging 
die hij vormt beter te kunnen counteren, is het nodig 
dat we zijn objectieven beter leren kennen en dat we 

te weten komen hoe hij die wil nastreven. Dit vereist 
betere inlichtingen.” Verder in de memo geeft Kelly toe 
dat Chavez een “schrikbarende vijand” is, maar dat hij 
“zeker te verslaan is”. 

In 2006 installeerde Washington onder auspiciën 
van de Directeur van de Nationale Inlichtingen (DNI) 
een ‘Missie Manager voor Venezuela en Cuba’. De clan-
destiene missie, die geleid wordt door CIA veteraan Ti-
mothy Langford, is een van de enige vier inlichtingen-
entiteiten in hun soort. De anderen werden gecreëerd 
om alles in verband met inlichtingen te regelen voor 
respectievelijk Iran, Noord-Korea en Afghanistan/Paki-
stan. Dit is een bewijs van de prioriteit die Washington 
geeft aan Venezuela als een doelwit voor verhoogde 
spionage en geheime operaties.  

REgIoNALE AANpAK

In zijn rapport suggereert Kelly om de VS-aanwe-
zigheid in de regio te vergroten en om de relaties met 
Latijns-Amerikaanse strijdkrachten te verbeteren: 
“We zouden de banden moeten blijven aanhalen met 
die militaire leiders in de regio, die bepaalde bezorgd-
heden over Chavez met ons delen.” Kelly opperde een 
“psychologische operaties”-programma tegen de Vene-
zolaanse regering om haar kwetsbaarheden te viseren 
en te gebruiken. “We moeten ook verzekeren dat de 
waarheid over Chavez – zijn holle visie, zijn loze belof-
tes, zijn gevaarlijke internationale relaties, te beginnen 
met Iran – verspreid wordt. Tegelijkertijd moeten we 
altijd zeer voorzichtig afwegen hoe en waar we Chavez 
rechtstreeks en publiekelijk aanpakken”. Volgens Kelly 
zouden VS-functionarissen de Latijns-Amerikaanse re-
gio meer moeten bezoeken om “de vlag te tonen en om 
onze visies op democratie en vooruitgang rechtstreeks 
aan de volkeren uit te leggen”. Er worden door Kelly ook 
details verstrekt over de manier waarop Washington 
de verschillen onder de Zuid-Amerikaanse regeringen 
beter zou kunnen uitspelen om Venezuela te isoleren: 
“Brazilië... kan een sterke tegenkracht zijn voor Cha-
vez’ project... Chili biedt ook een excellent alternatief 
voor Chavez... We zouden moeten kijken hoe we Chili 
de leiding kunnen geven over belangrijke initiatieven, 
maar zonder dat het lijkt alsof ze marionetten of sur-
rogaten zijn. Argentinië is complexer, maar vertoont 
toch welbepaalde kenmerken die onze aanpak kunnen 
inspireren om Chavez’ invloed daar tegen te werken”.     



Kelly onthult ook de druk die Washington heeft uit-
geoefend op Mercosur (Zuidelijke Gemeenschappelijke 
Markt) om Venezuela niet te aanvaarden als een vol-
waardig lid van dit regionale handelsblok: “Met betrek-
king tot Mercosur, moeten we niet te verlegen zijn om te 
stellen dat Venezuela’s lidmaatschap, de Amerikaanse 
interesse om zelfs maar te onderhandelen met het 
handelsblok volledig zal torpederen”. Venezuela werd 
ondanks de gesuggereerde chantage aanvaard als vol-
waardig Mercosur-lid in 2010.  

REgIoNALE vIJANdEN

Het diplomatiek verkeer gepubliceerd door Wi-
kileaks legt niet alleen de vijandschap van de VS te-
genover Venezuela bloot, maar toont ook aan dat er 
verzoeken gedaan werden aan Washington door regio-
nale leiders en politici om Chavez tegen te werken. Een 
geheim document daterend van oktober 2009, verwijst 
naar een gesprek tussen de Mexicaanse president Felipe 
Calderon en de VS Directeur van de Nationale Inlich-
tingen, Dennis C. Blair. Daarin vertelde Calderon dat 
hij aan het proberen was om Venezuela te isoleren via 
de Riogroep. Dit is een intergouvernementele organi-
satie van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, 
die in 1986 werd opgericht als een alternatief voor de 

Organisatie van Amerikaanse Staten die 
volledig gedomineerd wordt door de VS.  

Verschillende geheime documenten 
opgesteld in de VS-ambassade in Co-
lombia onthullen de inspanningen van 
ex-president Alvaro Uribe om Washing-
ton ervan te overtuigen actie te onder-
nemen tegen Venezuela. In een verslag 
van december 2007 beschrijft de VS-am-
bassadeur in Colombia een ontmoeting 
tussen Uribe en een  delegatie van Ame-
rikaanse parlementairen, waaronder de 
Democratische meerderheidsleider in 
de Senaat Harry Reid. Volgens de tekst 
vergelijkt Uribe “de dreiging die Cha-
vez vormt voor Latijns-Amerika, met 
de dreiging die Hitler vormde voor  Eu-
ropa”. In een ander rapport dat verslag 
uitbrengt van een ontmoeting in janu-
ari 2008 tussen Uribe en het hoofd van 

de VS-’Joint Chiefs of Staff ’, Admiraal Michael Mullen, 
staat dat Uribe een rechtstreekse militaire actie tegen 
Venezuela aanraadt: “Volgens Uribe blijft actie het bes-
te verweer tegen Chavez – inclusief het gebruik van het 
leger”. Even verderop in dezelfde tekst dringt Uribe er 
bij Washington op aan om “een publieke campagne te-
gen Venezuela te leiden... om Chavez tegen te werken.” 

Bovenop de regionale politici en de VS-diplomaten 
die aandringen op maatregelen tegen Chavez, toont 
een van de vrijgegeven documenten aan dat de Vene-
zolaanse aartsbisschop Baltazar Porras, de president 
van zijn land evenzeer kwijt wil. De religieuze leider 
vraagt tijdens een ontmoeting in januari 2005 met de 
VS-ambassadeur expliciet dat Washington zou ageren 
tegen zijn regering. Volgens het document zei aartsbis-
schop Porras tegen VS-ambassadeur William Brown-
field dat de “VS-regering duidelijker en publieker zou 
moeten zijn in haar kritiek op de Chavez-administratie” 
en dat de “internationale gemeenschap ook inspannin-
gen moet leveren en zich meer moet uitspreken tegen 
Chavez om hem onder controle te kunnen houden” 

bESLuIT

Alle plannen en strategieën die onthuld worden 
door de ontsluiting van deze Wikileaks-documenten 
bevestigt wat ander bewijsmateriaal ook al aan het 
licht heeft gebracht, namelijk dat de Verenigde Staten 
oppositiegroepen blijft financieren in een poging de Ve-
nezolaanse democratie te ondermijnen, terwijl het zijn 
vijandige discours en beleid tegen de Chavez-regering 
blijft opvoeren.  n

www.zmagazine.org
Oorspronkelijk artikel vertaald door EH
Eva Golinger is een Venezolaans-Amerikaanse advocate en schrijver van 
de boeken ‘The Chavez Code’ (2005) en ‘Bush vs. Chavez: Washington’s 
War on Venezuela’ (2006). 
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de Wikileaks-documenten 

tonen aan dat Washington 

financiële steun heeft 

verleend aan  

anti-chavez groepen.   
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cubA IN dE WIKILEAKS-SpIEgEL

De Wikileaks-documenten van het VS ministerie van Buitenlandse Zaken – het diplomatiek verkeer tus-
sen honderden ambassades en consulaten – geven een nooit eerder gezien en gedetailleerd beeld van de 
Amerikaanse belangen en activiteiten. Een chronologische doorbladering van de documenten toont de 

veranderende gezichten van de Amerikaanse diplomatie. Er blijkt echter één constante te zijn: Cuba.   

Israël Shamir

KoudE ooRLog 
MENTALITEIT

Overal, van Doesjanbe in de bergen van Tadzjiki-
stan tot Parijs, van Kiev in de Oekraïne tot Sydney in 
Australië, waken Amerikaanse diplomaten met een 
obsessieve drang over een klein eiland in de Cara-
ibische Zee. De fervente houding van Amerika is te 
vergelijken met een professionele rokkenjager die ooit 
afgewezen werd door een dorpsschone. ‘Uncle Sam’ 
kan er zich blijkbaar niet over zetten. De Amerikaanse 
diplomaten houden alle Cubaanse activiteiten in hun 
gastlanden in de gaten, noteren elke uitlating over 
Cuba en rapporteren over elke geëmigreerde Cubaan 
met het enthousiasme van vogelspotters. Het lijkt erop 
dat de VS niets van zijn Koude-Oorlogspassie voor  
Cuba verloren heeft. 

Vanuit het verre Oezbekistan bijvoorbeeld promoot 
de daar gevestigde VS-ambassadeur de zaak tegen 
Cuba. Hij rapporteert: “In de marge van een meeting 
op 5 mei met de [Oezbeekse] minister van Buitenland-
se Zaken, Norov, informeerde de VS-ambassadeur de 
Oezbeekse regering over de plannen van de ambassade 
om op 21 mei haar solidariteit met het Cubaanse volk 
te betuigen. De ambassade heeft een stukje hierover 
in haar Oezbeeks en Engelse nieuwsbrief ‘Dostlik’ ge-
plaatst, waarin deze datum aangestipt wordt en heeft 
een statement hierover toegevoegd op haar website.”

Deze praktijken brengen ons helemaal terug 
naar de jaren 1970! In de tijd van de Sovjet-leider 
Brezjnev werden de onderdanen regelmatig opge-
trommeld om hun solidariteit te betuigen aan ‘het 
Cubaanse volk’, ‘het Vietnamese volk’, ‘het Kore-
aanse volk’, enzovoort. Alleen vertegenwoordigt 
‘het Cubaanse volk’ vandaag niet meer dan een 
term gebruikt door CIA-agenten in Miami. Toen de 
republiek Oezbekistan diplomatieke relaties wilde 
opbouwen met Cuba ventileerde de VS-ambassa-
deur in Tashkent zijn gekwetste gevoelens in een 
vertrouwelijk telegram gericht aan het thuisland: 
“Oezbekistan heeft maar minimale diplomatieke 
relaties met Cuba, maar we vonden het belangrijk 
een stap te zetten die onze Oezbeekse gespreks-
partners duidelijk maakt dat de VS-regering inzit 
met de mensenrechten over de hele wereld.” Toen 
een Cubaanse delegatie Oezbekistan bezocht, rea-
geerde het VS-ambassadepersoneel als afgewezen 
minnaars. Zeker toen de Oezbeken hen er ook nog 

op wezen dat ze zich met hun eigen zaken moesten 
bemoeien.

De ideologie en de taal van de Koude Oorlog zijn 
nog volop in zwang bij de diplomatieke administra-
tie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Dit is bijvoorbeeld een verslag van de VS-am-
bassade in Oekraïne: “De Oekraïense Parlementaire 
Commissaris voor Mensenrechten, Nina Karpachova, 
verklaarde in een vurige speech tijdens een partij-
congres in december [Partij van de Regio’s], dat het 
dieptepunt van haar professionele carrière er kwam in 
2005. Toen werd ze in een sessie van de VN Commissie 
voor Mensenrechten in Genève opgedragen door de 
Oranje-regering van Oekraïne om tegen Cuba te stem-
men. ‘Een kleine eilandstaat die ons al geholpen heeft’, 
aldus Karpachova. Ze werd op een ontmoeting met de 
VS-ambassadeur gevraagd om uitleg te geven bij deze 
bewering. Tijdens deze ontmoeting wees de ambassa-
deur mevrouw Karpachova op de armzalige Cubaanse 
staat van dienst wat mensenrechten betreft. Karpa-
chova lanceerde een langgerekte verdediging van het 
Castro-regime, waarbij de dictator onder meer gepre-
zen werd voor het bestrijden van het analfabetisme en 
voor het organiseren van zomerkampen voor kinderen 
die getroffen waren door de Tsjernobyl-ramp van 1986 
[explosie in een Oekraïense kerncentrale]. Karpachova 
stak de triestige economische situatie van Cuba zelfs 
op het VS-embargo, dat ze bepleitte op te heffen. De 
ambassadeur toonde verbazing over het feit dat een 
vertegenwoordiger van een partij die de reputatie 
heeft vóór de zakenwereld te zijn, het socialistische 
beleid van het Castro-regime negeert als de belang-
rijkste oorzaak voor Cuba’s economische problemen.” 

In een ander bericht stelt de VS-ambassade: “Het 
Oekraïens parlement stemde een paar dagen geleden 
een resolutie waarin embargo’s tegen Cuba veroordeeld 
worden. Oekraïne blijft dankbaar  voor de nog altijd 
voortdurende Cubaanse medische assistentie voor de 
slachtoffers van Tsjernobyl”.     

Cuba staat in de hele wereld bekend voor zijn bui-
tengewone inzet om los van de politiek alle landen in 
nood te helpen. Na een aardbeving in Peru, was de VS-
ambassadeur in Lima in een bericht aan het thuisland 
verplicht om het volgende toe te geven: “De Cubaanse 
hulp is naar verluidt gericht en doeltreffend. Cuba heeft 
ten minste twee veldhospitalen en personeel gestuurd 
die volgens waarnemers hoogst effectieve en kwali-
tatieve diensten aanbieden. In één kamp waar een 
VS Medrete-team [medisch actieprogramma van het 
VS-leger] naartoe gezonden werd, was al een Cubaans 
team aan het werk.” 
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vS-EMbARgo

Washington blijft proberen om de VN onder druk te 
zetten om het decennia-oude VS-embargo tegen Cuba 
[van kracht sinds 1960] uit te breiden, maar alle inspan-
ningen waren tot nu toe tevergeefs. Elk diplomatiek 
document vrijgegeven door Wikileaks dat betrekking 
heeft op de VN en Cuba, begint met de volgende veel-
betekenende woorden: “Wat het embargo voor Cuba 
betreft blijven we geïsoleerd”. Cuba is het enige dos-
sier waar Amerika geen grip op krijgt. De Amerikaanse 
regering wordt in de VN altijd geconfronteerd met re-
soluties tegen haar beleid.  

de ideologie en de taal uit de 

tijd van de Koude oorlog zijn 

nog volop in zwang bij de 

diplomatieke administratie 

van het Amerikaanse 

ministerie van  

buitenlandse zaken.

In Baku, Azerbeidzjan, probeerde de VS-ambassa-
deur de minister van Buitenlandse Zaken, Mammadya-
rov, er op flemerige wijze van te overtuigen het Ameri-
kaans embargo tegen Cuba te steunen. Hij kreeg echter 
een felle respons. Mammadyarov stelde dat meer dan 
1000 Cubanen opgeleid werden in Azerbeidzjan gedu-
rende de Sovjetperiode, vooral aan de Olie-academie en 
het departement Internationaal Recht. Verder wees hij 
erop dat er een grote Azerbeidzjaanse diaspora leeft in 
Cuba. Volgens Mammadyarov is Azerbeidzjan niet in 
staat om veel ambassades te openen in Zuid-Amerika 
wegens een gebrek aan vlot Spaanssprekend personeel. 
Maar Cuba – samen met Mexico en Brazilië – is een 
belangrijk element voor Azerbeidzjan. De VS-ambas-
sadeur vroeg Mammadyarov hierop wat voor belang 
Cuba zou kunnen hebben bij een ambassade in Baku. 
Hij antwoordde dat dit de eerste Cubaanse ambassade 
in de Kaukasus zou zijn. 

Diplomatieke uitwisselingen met Cuba worden 
systematisch gedwarsboomd door de Amerikanen. 
De VS-ambassadeur in de Litouwse hoofdstad Vilnius 
rapporteerde bijvoorbeeld fier: “Vorig jaar slaagden we 
erin een Litouws initiatief om Cuba te erkennen, af te 
blokken.”   

Ondanks alle Amerikaanse inspanningen blijkt uit 
de diplomatieke documenten vrijgegeven door Wiki-
leaks dat het tij in Cuba’s voordeel aan het keren is. 
Cuba staat op het eigen continent al een tijdje niet meer 
alleen. Tijdens het bezoek van de Boliviaanse president 
Evo Morales aan Peru “bekritiseerde hij de vrijhandels-
overeenkomsten tussen de VS en Latijns-Amerika en 
pleitte voor een blijvende strijd tegen kolonialisme, 

imperialisme en neoliberalisme. Hij prees Fidel Castro 
daarbij als een ‘vader’...” 

Een geheim document uit Brazilië wijdt dan weer 
uit over de meeting van de Amerikaanse ambassadeur 
met de Braziliaanse presidentiele adviseur Garcia: “de 
ambassadeur vroeg wat Garcia dacht dat er zou worden 
van de EU-beslissing om de sancties tegen Cuba op te 
heffen. Garcia zei dat hij Raul Castro niet ziet toegeven 
aan eender wat voor buitenlandse druk, en dat deze 
actie van de EU dus bewees dat de perceptie heerst dat 
Cuba aan het veranderen is”. Garcia merkte tijdens deze 
meeting ook op dat zowel de Braziliaanse bedrijven als 
de pers – die heel wat kritiek hadden op Brazilië’s beleid 
ten opzichte van Cuba – hun kar beginnen te keren. 
“Bedrijven zijn nu geïnteresseerd in investeren en er is 
veel minder kritiek in de pers”.  

cubA EN dE Eu

De Amerikanen zien de softere houding van Europa 
tegenover Cuba met lede ogen aan. Nadat de Spaanse 
minister van Buitenlandse Zaken Miguel Moratinos 
in 2010 Cuba bezocht had, werd hij onmiddellijk on-
dervraagd door Jorge Dezcallar, de VS-ambassadeur 
in Spanje. De Wikileaks-documenten tonen aan dat de 
minister probeerde om de Amerikanen te sussen door 
te beweren dat de trip naar Cuba “niet onmiddellijk iets 
opgeleverd had voor Spanje”. Hij zei dat Spanje via dit 
nieuw engagement in staat zou zijn om invloed uit te 
oefenen en te pushen voor ‘westerse waarden’ terwijl de 
Cubaanse transitie evolueerde. De minister spoorde de 
Amerikanen aan om een langetermijnvisie te adopte-
ren. Maar de ambassadeur liet zich geen stroop aan de 
mond smeren. In het diplomatiek verkeer benadrukt 
hij “Washingtons diepe teleurstelling met de trip, die 
niet alleen een verrassing was maar ook een beetje een 
afgang omdat een minister van de wereldmacht Spanje 
naar Cuba trok en met niets terugkwam”. Hij merkte 
op dat Moratinos in Cuba geen ontmoetingen had met 
dissidenten en dat “de Spaanse minister zijn gespreks-
partner, de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken 
Perez Roque niet eens had proberen corrigeren toen 
hij de dissidenten ‘huurlingen van de VS’ noemde. Tot 
zover Spanje’s onafhankelijkheid!”

Een diplomatiek verslag uit Polen toont aan dat het 
VS-beleid om Cuba te isoleren verder aan het eroderen 
is. De voormalige Poolse ambassadeur in de VS, Szlaj-
fer, stelde in het document dat er een serieus probleem 
heerst binnen Europa op het vlak van het Cuba-beleid: 
“De Spanjaarden hebben sinds 2004 geprobeerd om het 
EU-beleid ten opzichte van Cuba te herzien, met als 
argument dat de harde lijn geen resultaten opgeleverd 
heeft en dat er daarom een verschuiving moet komen 
naar betrokkenheid met zowel de regering als de op-
positie”. 

De Poolse regering is vandaag nog altijd tegen 
samenwerking met het Castro-regime en ze volgt de 
harde lijn waar de VS op aandringt, maar in het docu-
ment merkt Szlajfer op dat de tijden aan het veranderen 
zijn: “Niet alleen Spanje, maar ook Frankrijk en Groot-
Brittannië zouden wel eens een andere koers kunnen 
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gaan varen”. Szlajfer voegde daaraan toe dat de harde 
lijn van de Polen ten opzichte van Cuba hun invloed 
bij deze landen verminderd had en hun commerciële 
kansen in deze regio’s aantastte. De Amerikaanse top-
diplomaat Daniel Fried steekt de Polen daarop een hart 
onder de riem door hen te verzekeren dat de VS Spanje 
aan het bewerken is.

Ook de Tsjechische Republiek blijft de orders van de 
VS opvolgen. Net zoals andere pro-Amerikaanse bui-
tenposten in Oost-Europa, doet het alles om Cuba te 
isoleren. De VS-ambassadeur in Tsjechië rapporteert: 
“De Tsjechen blijven zoeken naar manieren om steun 
te vergaren binnen de EU voor een gezamenlijke harde 
positie ten opzichte van Cuba”. Estland is een andere 
gehoorzame cliëntstaat van de VS. Een confidentieel 
document vanuit Tallinn heeft het over een Estse ver-
oordeling van Spanje omdat het te soft is tegenover 
Cuba: “Kahn (een Estse diplomaat) noemde de positie 
van Spanje, de nieuwe voorzitter van de EU, zowel bizar 
als moeilijk te begrijpen. Spanje probeert EU-staten aan 
te moedigen om hun relaties met Cuba te verbeteren 
ten koste van hun banden met de oppositie, volgens 
Kahn. Tegelijkertijd benadrukt Kahn dat de regering 
van Estland betrekkingen met de Cubaanse regering 
steunt, maar alleen als een manier om Cuba in demo-
cratische richting te kunnen duwen. Bovendien kan 
Estland geen enkel beleid accepteren dat de Cubaanse 
oppositie negeert. Kahn heeft het over drie elementen 
van Estlands Cuba-beleid: alle meetings met de rege-
ring van Cuba moeten uitgebalanceerd worden door 
ontmoetingen met de democratische oppositie; Cuba 
moet zijn politieke gevangenen vrijlaten; en Cuba moet 
aangemoedigd worden om hervormingen door te voe-
ren die de democratie, de vrije meningsuiting en de vrij-
heid van samenkomst bevorderen”. In een document 
drukte de VS-ambassadeur in Tallinn zijn bezorgdheid 

uit tegenover zijn gastland over “het bezoek van de 
Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Moratino 
aan Havana”. Hij kreeg een zeer bevredigend antwoord: 
“Estland begrijpt de Amerikaanse bezorgdheid volle-
dig en deelt dezelfde mening. Het steunde tot nu toe 
in alle Europese fora de Tsjechische Republiek, Polen 
en andere gelijkgezinde EU-lidstaten met betrekking 
tot Cuba. De EU is verdeeld over deze kwestie langs de 
lijnen van de oude en de nieuwe lidstaten”.  

In een ander document wordt de Amerikaanse Am-
bassadeur van Estland ondervraagd door zijn werkge-
ver over Cuba:
VS departement Buitenlandse Zaken (BZ): Heeft 
uw gastland aangeboden om humanitaire en andere 
assistentie te voorzien voor het Cubaanse volk in de 
nasleep van de orkanen Gustav (30 augustus 2008) en 
Ike (8 september 2008), die grote schade aanrichtten? 
Ambassadeur (A): Nee
BZ: Wat is de aard van de investeringen (namen, indien 
bekend) van uw gastland in Cuba? Welke bedrijven van 
uw gastland participeerden aan de Havana Zakenbeurs 
van 3 november? 
A: Er zijn geen rechtstreekse buitenlandse investerin-
gen van gelijk welke aard van Estland in Cuba. Geen 
enkel Ests bedrijf participeerde aan de Zakenbeurs van 
Havana.  
BZ: Zijn er bilaterale handelsovereenkomsten tussen 
uw gastland en Cuba? 
A: Er zijn geen bilaterale handelsovereenkomsten tus-
sen de landen.
BZ: Zijn er uitwisselingsprogramma’s tussen het gast-
land en Cuba, waaronder studiebeurzen voor burgers 
van het gastland om in Cuba te gaan studeren; door 
Cuba betaalde reizen om medische redenen voor bur-
gers van het gastland, en Cubaanse dokters die in het 
gastland werken? 
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A: Er zijn geen officiële uitwisselingsprogramma’s tus-
sen Estland en Cuba”

TEgENdRAAdSE 
ELEMENTEN 

Wit-Rusland is in tegenstelling tot Estland veel te 
onafhankelijk volgens Washington. De VS-ambassa-
deur in Minsk rapporteert misnoegd: “een Cubaanse 
delegatie geleid door Ricardo Cabrisas [de permanente 
vertegenwoordiger van Cuba bij de Verenigde Naties] 
bezocht Wit-Rusland. Gedurende dit bezoek tekende 
de Cubaanse vertegenwoordiger een akkoord om 100 
bussen te kopen die in elkaar gestoken zouden worden 
in Minsk. Hij besprak ook de mogelijke aankoop van 
Wit-Russisch landbouwmachines en trucks”.

Washington blijft tevergeefs 

proberen om de vN onder 

druk te zetten om het 

decennia-oude vS-embargo 

tegen cuba uit te breiden.

In de documenten staat verder: “In een felicitatiebe-
richt gestuurd naar Fidel Castro op juli 2007 ter gelegen-
heid van de Cubaanse ‘Dag van de Revolutie’ noemde de 
Wit-Russische president Aleksander Lukashenko Cuba 
de belangrijkste strategische partner in Latijns-Ameri-
ka. Er werd ook   in erkend dat sinds 1991 al duizenden 
Wit-Russische kinderen uit de regio’s die getroffen wer-
den door de Tsjernobyl-ramp naar Cuba gereisd zijn 
voor rust en recuperatie”. Eén bericht brengt verslag 
uit aan de VS-administratie over de politieke banden 
tussen Wit-Rusland en Cuba: “Wit-Rusland is actief aan 
het werken om de Beweging van Ongebonden Landen 
nieuw leven in te blazen en Lukashenko te installeren 
als de eventuele opvolger van de Cubaanse leider Fidel 
Castro als de volgende ‘papa’ van het anti-Westers blok. 
Lukashenko is de ideale anti-globalistische leider – hij 
is jong (51 jaar), energetisch, stoutmoedig en hij staat 
aan het roer van een groeiende (voorlopig) stabiele eco-
nomie in het hart van Europa.”

Rusland is er nog niet in geslaagd om de brokken 
met Cuba helemaal te lijmen, maar er worden wel in-
spanningen geleverd: “Premier Poetin riep op om de 
Russische positie in Cuba opnieuw op te bouwen.” De 
VS-ambassadeur in Moskou rapporteerde begin 2010 
over verschillende evenementen die er dat jaar aan 
zaten te komen tussen de regeringen van Rusland en 
Cuba: “Cuba zal het gastland zijn voor een meeting van 
de Russisch-Cubaanse Intergouvernementele Commis-
sie. Vice-premier Igor Sechin zal hoogstwaarschijnlijk 
de Russische delegatie leiden. Sechins laatste bezoek 
aan Cuba was in juli 2009 en resulteerde in verschil-

lende akkoorden, waaronder een lening van 150 miljoen 
aan Cuba voor de aankoop van Russische landbouw-
machines.”  Of “Rusland voorziet humanitaire hulp aan 
Cuba in de vorm van ladingen graan...De regering van 
Rusland plant ook een verhoging van het aantal stu-
diebeurzen toegewezen aan Cubanen. 100 Cubaanse 
studenten kregen in 2009 een beurs om te kunnen stu-
deren in Russische universiteiten”.

In een geheim en niet voor buitenlanders bestemd 
(NOFORN) telegram licht de Amerikaanse ambassa-
deur in Moskou het VS ministerie van Buitenlandse 
Zaken in over het feit dat “Rusland geen voorkeur heeft 
voor Raul of Fidel Castro. De algemene trend is dat de 
banden tussen Cuba en Rusland sterker worden, maar 
dat de relatie nog niet significant veranderd is sinds 
Raul Castro aan de macht kwam in 2008.” Er werd ook 
een rapport van een Russische academicus naar de VS 
doorgestuurd. “de Cubaanse president Raul Castro be-
zocht Moskou van 28 januari tot 4 februari 2009. Raul 
Castro en president Medvedev tekenden een aantal 
contracten... Cuba heeft ermee ingestemd om 7 Rus-
sische vliegtuigen te kopen of te leasen. Daarbovenop 
heeft Kamaz, de grootste vrachtwagenbouwer van Rus-
land, zich akkoord verklaard om zijn vrachtwagens in 
Cuba te verkopen en een Cubaanse assemblagefabriek 
op te richten samen met Cuba’s Tradex. Cuba’s belang-
rijkste exportproducten naar Rusland zijn suiker, me-
dicatie, medisch materiaal en sigaren. Ruslands vice 
premier Igor Sechin onderhandelde een reeks econo-
mische samenwerkingsakkoorden met Cubaanse rege-
ringsvertegenwoordigers in Moskou... Het mijnbedrijf 
Norilsk Nickel tekende bijvoorbeeld een contract voor 
de financiering van de exploratie van ertsvoorraden in 
Cuba, met het vooruitzicht ze in de toekomst te ontgin-
nen... Sechins uitgebreide rol in het begeleiden van de 
Russisch-Cubaanse relaties weerspiegelt waarschijnlijk 
premier Poetins persoonlijk belang in het opnieuw ver-
zekeren van een Russische aanwezigheid in de Westerse 
hemisfeer”. VS-diplomaten  hebben het ook over de mo-
gelijkheid van verhoogde militaire samenwerking tus-
sen Rusland en Cuba. De ondervoorzitter van de Com-
missie Internationale Zaken in het Russisch parlement, 
Andrei Klimov, vertelde het Russisch persagentschap 
RIA-Novosti: “Als de Amerikanen anti-ballistische ra-
ketsystemen vlak naast de Russische grens installeren, 
dan mag Rusland zijn systemen ook opzetten in de sta-
ten die bereid zijn ze te aanvaarden.” Leonid Ivashov, 
hoofd van de Academie voor Geopolitieke Problemen, 
vertelde RIA-Novosti dat “het Westen een ‘bufferzone’ 
rond Rusland aan het optrekken is en dat bij wijze van 
antwoord Rusland zijn militaire aanwezigheid in Cuba 
of andere plaatsen zou kunnen uitbreiden”

Al deze diplomatieke documenten over Cuba lijken 
wel opgesteld tijdens de Koude Oorlog. De Amerikanen 
zouden hun regering moeten aansporen om geen mid-
delen meer te verspillen aan een vervlogen strijd tegen 
een klein eilandje in de Caraïben. n

www.counterpunch.org

Oorspronkelijk artikel vertaald en bewerkt door EH

Israël Shamir is een onafhankelijke journalist
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brazilië en vsa, 
wantrouwige partners
georges spriet

President Obama gaf op 19 maart 2011 groen licht voor de VS-par-
ticipatie aan de militaire acties van de ‘coalitie’ tegen Libië om de 
burgerbevolking te beschermen en een ‘no-fly zone’ te installeren.  
Het zal wellicht weinigen opgevallen zijn dat hij dat deed vanuit 
Brazilië, de eerste stop van een drielandenreis door Zuid-Amerika 
die hem daarna naar Chili en El Salvador moest brengen. 

belanGRijke  
economische speleR
Obama’s reis naar Brazilië was vooral 
bedoeld om in een nieuwe sfeer, als ‘ge-
lijke partners’, de economische betrek-
kingen tussen beide landen naar een 
hoger niveau te tillen, in functie van 
het economisch herstel in de VS. De 
Braziliaanse markt trekt enorm aan, en 
er staan grote investeringen aan te ko-
men rond het wereldkampioenschap 
voetbal in 2014, de Olympische Spelen 
van 2016, en nieuwe diepzee-exploita-
ties van petroleum. Brazilië is intussen 
de vierde grootste kredietverlener aan 
de VS, met 198 miljard dollar reserves. 
De export vanuit de VS naar Brazilië 
is de laatste vijf jaar verdubbeld. Toch 
is China in 2010 de belangrijkste han-
delspartner geworden van Brazilië. 
Ook  in Chili, Obama’s tweede halte in 
Zuid-Amerika, is China vandaag uitge-
groeid tot de grootste handelspartner. 
Chili en El Salvador stonden vooral op 
het reisprogramma vanuit een econo-
mische invalshoek. Beide landen heb-
ben immers een vrijhandelsakkoord 
lopen met de VS.

Het bezoek aan Brazilië was ook po-
litiek gezien belangrijk voor Washing-
ton. Na acht jaar Lula probeert de VS 
een betere band te verwerven met het 
land via de nieuwe regeringsploeg van 
presidente Dilma Rousseff. Volgens 
Noord-Amerikaanse analisten zou zij 
realistischer omgaan met macht en 
belangen dan haar voorganger.

oneens
De timing is toeval, maar het feit 
dat de VS-president de militaire 
operatie tegen Qadhafi’s Libië aan-
kondigde vanuit een land dat zich 
bij de stemming van de VN-resolutie 

hieromtrent onthield, is toch wel 
bijzonder en bleef niet helemaal 
zonder gevolgen. Het meest directe 
gevolg was dat de voormalige Bra-
ziliaanse president Lula da Silva 
verstek gaf voor het officiële diner 
dat ter ere van Obama’s bezoek werd 
georganiseerd. Een duidelijk teken 
van ongenoegen over de beslissing 
om in te grijpen. Twee dagen later 
riep de Braziliaanse regering op tot 
een staakt-het-vuren in Libië waar-
door de afkeuring voor de militaire 
aanpak ook openlijk geuit werd. 
Journalisten hadden het over een 
warm onthaal voor Obama en zijn 
gevolg “dat echter overschaduwd 
werd door de Libische kwestie”. 
Door de specifieke omstandigheden 
kwam ook de aanspraak van Brazilië 
op een permanente zetel in de VN 
Veiligheidsraad scherper onder de 
aandacht. Een uitbreiding van de 
permanente leden van de VN Veilig-
heidsraad zou meer inspraak moe-
ten bezorgen aan de opkomende 
machten in de wereld zoals Brazilië 

en India. Brazilië keurt de huidige 
militaire benadering van de Libi-
sche crisis af, maar durfde of wilde 
in de Veiligheidsraad (waar het tot 
eind dit jaar een tijdelijke zetelt be-

zet) toch niet verder gaan dan een 
onthouding bij de stemming van de 
resolutie. Een tegenstem had in dit 
dossier toch geen praktisch gevolg 
gehad. Maar het meningsverschil 
over Libië wordt toegevoegd aan de 
reeks onderwerpen waar de VS en 
Brazilië het niet eens over geraken, 
zoals de rol van de dollar in de in-
ternationale handel, de hervorming 
van de internationale instellingen, 
internationale vrijhandelsakkoor-
den, de houding tegenover het zo-
genaamde nucleaire gevaar van 
Iran, enzovoort. Ten opzichte van 
Iran lijkt de nieuwe presidente zich 
in vergelijking met haar voorganger 
wel wat afstandelijker te willen po-
sitioneren.

 
vn-veiliGheiDsRaaD
De nog altijd zeer populaire ex-pre-
sident Lula zei over de militaire aan-
pak in Libië dat dergelijke invasies 
enkel plaats kunnen grijpen om-
dat de Verenigde Naties zwak zijn. 
“Mocht de Veiligheidsraad gestruc-
tureerd zijn op basis van de verhou-
dingen van de 21ste eeuw, dan zou 
de VN in plaats van te bombarderen 
haar secretaris-generaal sturen om 
te onderhandelen.” Het is moeilijk 
deze opmerking niet te lezen als 
een openlijke kritiek op het feit dat 
Brazilië nog niet is opgenomen in 
de Veiligheidsraad als permanent 
lid. Hij insinueert dat Brazilië met 
zijn ‘werkelijke’ macht meer zou ge-
daan hebben dan zich onthouden, 
met name met zijn vetorecht deze 
militaire interventie tegenhouden. 
Presidente Rousseff sneed tijdens 
het bezoek van Obama het onder-
werp van het permanent lidmaat-
schap van de Veiligheidsraad even-

eens aan en deed geen moeite om 
haar frustratie over de Amerikaanse 
houding hieromtrent te verbergen. 
Ze was wel zo subtiel om in haar 
pleidooi niet rechtstreeks naar de 
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een betere band te verwerven met 
Brazilië en met de nieuwe 

presidente Dilma Rousseff.
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invasie in Libië te verwijzen. “We 
zijn bezorgd over de traagheid 
waarmee de multilaterale instellin-
gen worden hervormd. Vandaag zijn 
die nog altijd gebaseerd op een oude 
wereldorde. We werken onvermoei-
baar verder aan de hervorming van 
het beheer van de Wereldbank en 
het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF). We pleiten voor een funda-
mentele hervorming in het wereld-
bestuur via een versterking van de 
VN Veiligheidsraad”. Obama kwam 
in zijn antwoord niet verder dan een 
erkenning dat de nieuwe realiteit 
van de 21ste eeuw moet weerspie-
geld worden in de internationale in-
stellingen, met inbegrip van de VN. 
Hij prees Brazilië ook als een “globa-
le leider”, maar weigert vooralsnog 
de aanspraken van het land op een 
permanente zetel te ondersteunen.  

imF
Presidente Roussef onderstreepte 
tijdens haar ontmoeting met Oba-
ma dat Brazilië ook meer gewicht 
wil krijgen in de internationale fi-
nanciële instellingen, het IMF en de 

Wereldbank. De zogenaamde BRIC-
landen (Brazilië, Rusland, India en 
China) schijnen er de laatste tijd 
meer en meer op aan te sturen de 
dollar bij internationale betalingen 
te vervangen door een andere reken-
eenheid. Zelf de Franse voorzitter 
van het IMF, Dominique Strauss-
Kahn, lijkt dit idee niet langer zo-
maar weg te wuiven. 

Het IMF wil ondertussen dat Bra-
zilië, als één van de snelst groeiende 
economieën, de bezorgdheid van de 
aandelenmarkten over het inflatie-
risico aanpakt door zijn sociale uit-
gaven te beperken. De Braziliaanse 
regering weigert daar op in te gaan 
en beklemtoont dat gezonde finan-
ciën vooral te maken hebben met 
een beleid van de overheid gericht 
tegen buitenlandse speculatie. Deze 
discussie is één van de hindernis-

sen voor het IMF bij haar pogingen 
om het verloren terrein in Latijns-
Amerika opnieuw te recupereren. 
Verschillende Latijns-Amerikaanse 
landen betaalden immers hun IMF 
leningen vervroegd af, precies om 

van de ‘Amerikaanse’ inmenging in 
hun economie af te geraken. In het-
zelfde kader blijft Brazilië één van 
de belangrijkste hinderpalen bij het 
geven van perspectief aan de Doha-
ronde. De Doha-ronde is een reeks 
onderhandeling tussen 141 verschil-
lende landen, gestart in 2001 en 
georganiseerd door de Wereldhan-
delsorganisatie (WHO) met als doel 
de handelsbarrières in de wereld op 
te heffen en de vrije internationale 
handel te bevorderen. Brazilië eist 
onder meer dat de VS en Europa hun 
douanetarieven zouden verlagen 
voor goederen en producten uit de 
ontwikkelingslanden. Tijdens het be-
zoek van Obama spaarde presidente 
Dilma Rousseff haar kritiek niet op 
de VS, dat “vrijhandel komt predi-
ken terwijl het zelf protectionistisch 
blijft”. Ze wil dat Washington zijn 
markt opent voor de Braziliaanse im-
port van bijvoorbeeld ethanol, staal 
en fruitsap. 

besluit
Het wordt hoog tijd dat het Westen 
in gaat zien dat de ‘internationale ge-
meenschap’ veel breder en groter is 
dan de Verenigde Staten en de NAVO. 
Op economisch vlak kan men deze 
realiteit soms niet meer negeren. Tij-
dens zijn verblijf benadrukte Obama 
voortdurend dat de VS Brazilië als 
een ‘gelijke’ partner beschouwt. Het 
is echter evident dat de nieuwe eco-
nomische verhoudingen vroeg of laat 
ook af zullen stralen op de internatio-
nale politieke verhoudingen.  n

Presidenten Obama en Rousseff

Brazilië wil meer gewicht 
 krijgen in de internationale 

financiële instellingen, het IMF en  
de Wereldbank.



33



V
E

R
E

N
IG

D
E

 S
T

A
T

E
N

bezint, eer ge 
begint! het verhaal 
van klokkenluider 
manning | soetkin van muylem

Soldaat en inlichtingenanalist bij het VS-leger, Bradley E. Manning, 
zit al sinds vorige zomer opgesloten op verdenking van het lekken 
van meer dan 250.000 geclassificeerde documenten over de oorlogen 
in Irak en Afghanistan aan de klokkenluiderswebsite Wikileaks. In 
mei of juni 2011 verwacht de advocaat van Manning meer klaarheid te 
krijgen over de gerechtelijke procedure tegen zijn cliënt: wanneer het 
proces precies zal plaatsvinden en in welke omstandigheden.
   
De documenten en video’s doorge-
speeld aan Wikileaks door Manning 
leveren het concrete bewijs van oor-
logsmisdaden gepleegd door de VS-
troepen in Irak en Afghanistan en het 
wijdverspreid gebruik van martel-
technieken door Irakese autoriteiten 
met het volledig medeweten van het 
VS-leger. Ze geven ook cijfers van het 
aantal slachtoffers doodgeschoten bij 
Amerikaanse checkpoints en de hoge 
aantallen – veel hoger dan de aan-
tallen die circuleren in de reguliere 
pers- burgerdoden. Vooral de gelekte 
video ‘Collateral Murder’, zorgde voor 
algemene verontwaardiging. In het 
filmpje dat in april 2010 verscheen op 
Wikileaks, is te zien hoe Amerikaanse 
soldaten vanuit een bewapende Apa-
che-helikopter een aantal Irakese bur-
gers en twee journalisten van Reuters 
neermaaien. De triomfantelijke com-
mentaren die de daders met hun ac-
tie gepaard laten gaan, zijn uitermate 
beklemmend. 

nationale veiliGheiD
Soldaat Bradley Manning verklaarde 
het doorspelen van geclassificeerde 
informatie als volgt: “Ik wil dat men-
sen de waarheid zien, wie het ook 
zijn... omdat een publiek zonder in-
formatie geen gegronde beslissingen 
kan nemen”. Het blootleggen van de 
waarheid werd hem echter niet in 
dank afgenomen door de autoriteiten. 
De 23-jarige werd in mei 2010 in Irak 
gearresteerd en zit sindsdien achter 
slot en grendel. Hij werd onder meer 

beschuldigd van het kopiëren van ge-
classificeerd materiaal naar zijn per-
soonlijke computer en het versprei-
den van materiaal met betrekking tot 
de nationale veiligheid aan ongeau-
toriseerde derden. Na zijn arrestatie 
werd de inlichtingenanalist van het 
VS-leger eerst overgebracht naar een 
militair kamp in Koeweit. Daarna 
werd hij naar de Verenigde Staten ge-
stuurd. Sinds 29 juli 2010 bevindt hij 
zich in een maximaal beveiligde iso-

leercel op de marinebasis Quantico 
in de Amerikaanse staat Virginia. Er 
werden initieel 12 aanklachten gefor-
muleerd tegen hem. In maart 2011 
werd hij beschuldigd van nog eens 22 
bijkomende feiten, waaronder ‘hulp 
aan de vijand’, een aanklacht waar de 
doodstraf op staat. Hoewel de open-
bare aanklagers stellen dat de dood-
straf niet geëist zal worden, kan de 
rechter toch tot die straf beslissen en 
de jonge soldaat riskeert sowieso een 

levenslange opsluiting, onder meer 
voor het vermeend in gevaar brengen 
van de nationale veiligheid.  

In werkelijkheid heeft Bradley 
Manning de nationale veiligheid een 
dienst bewezen in plaats van ze in ge-
vaar te brengen, door de Amerikanen 
te informeren over de grootste heer-
sende bedreiging voor hun veiligheid, 
namelijk de oorlogszucht van hun 
eigen regering. In de aanloop naar de 
Amerikaanse invasie van Irak in 2003 
loog de Bush administratie bewust 
over de vermeende massavernieti-
gingswapens van Saddam Hoessein. 
De VS lanceerde uiteindelijk een to-
taal overbodige en illegale preven-
tieve oorlog tegen het Irakese volk. 
Deze invasie resulteerde in meer dan 
een miljoen burgerdoden. Meer dan 
een miljoen vrouwen zijn weduwen 
geworden en 5 miljoen kinderen ver-
loren hun ouders. Zo’n 4 miljoen ge-
zinnen sloegen binnen de grenzen van 
Irak op de vlucht en een gelijkaardig 
aantal vluchtte naar het buitenland. 
Irakese academici hebben het over 
een doelbewuste campagne dat de 
vernietiging van het bestaande staats-
apparaat tot doel had. De invasie ver-
oorzaakte bovendien een sektarische 
strijd tussen sjiieten en soennieten die 
het land nog altijd blijft verscheuren. 
Het valt eigenlijk niet te bevatten dat 
de man die uit morele overwegingen 

de oorlogsmisdaden gepleegd door 
zijn land aan de kaak wilde stellen, 
zelf behandeld wordt als een misda-
diger van de gevaarlijkste categorie. 
Niet de rechtstreekse verantwoordelij-
ken voor allerlei humanitair leed (ex-
president Bush, minister van Defensie 
Robert Gates,...) zullen zich voor het 
Amerikaans gerecht moeten verant-
woorden, maar de pietluttige soldaat 
die het aandurfde om hen aan te wij-
zen als oorlogsmisdadigers.

De verantwoordelijken voor allerlei 
humanitair leed zullen zich niet 
moeten verantwoorden voor het 

Amerikaans gerecht. De soldaat die 
het aandurfde om hen aan te wijzen 

als oorlogsmisdadigers wel.
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WReeD GevanGenisReGime
De concrete omstandigheden van 
Mannings gevangenisregime grenzen 
aan het ongelofelijke en lokten in ja-
nuari 2011 protest uit van Amnesty 
International. In april kantten meer 
dan 250 prominente Amerikaanse 
wetgeleerden zich in een open brief te-
gen de “vernederende en onmenselijke 
omstandigheden” waarin Wikileaks-
gevangene Bradley Manning opgeslo-
ten zit. Laurence Tribe, een Harvard-
professor die nog les gaf aan president 
Obama en hem adviseerde tot begin 
2011, is één van de ondertekenaars. 
De verontwaardigde academici zeg-
gen dat de omstandigheden van Man-
nings gevangenschap zo zwaar zijn, 
dat ze mogelijk neerkomen op marte-
ling. Bradley Manning zit in totale af-

zondering in een maximaal beveiligde 
cel zonder ramen en mag slechts een 
uurtje per dag geboeid aan handen en 
voeten ‘een wandelingetje maken’ in 
een grotere kamer. Indien hij tijdens 
deze wandeling stil staat wordt ‘het 
recreatief uurtje’ vanzelf ingekort en 
wordt hij onmiddellijk terug naar zijn 
cel gebracht. Tijdens de 23 uur per dag 
die hij in zijn isoleercel doorbrengt is 
het Manning verboden om fysieke oe-
feningen doen. Verder mag hij niet sla-
pen tussen 5 uur ‘s morgen (7 uur in het 
weekend) en acht uur ‘s avonds. Als hij 
dit toch probeert, wordt hij verplicht 
om rechtop te staan. Hij moet ten alle 
tijden zichtbaar zijn, wat betekent dat 
hij geen lakens of kussen toegewezen 
krijgt en zich niet naar de muur mag 
draaien tijdens het slapen. Tot 11 maart 

 was hij ook verplicht om bloot of al-
leen in een boxershort te slapen en hij 
wordt momenteel nog elke morgen 
verplicht om zich helemaal naakt te 
presenteren voor inspectie. Journalis-
ten kunnen hem niet bezoeken en hij 
mag ook niet met hen corresponderen.

veRantWooRDinG
P.J. Crowley, een woordvoerder van 
het ministerie van Buitenlandse Za-
ken, liet zich in maart 2011, tijdens 
een lezing voor een klein academisch 
publiek, ontvallen dat de behandeling 
van Bradley Manning “door mijn col-
lega’s van het ministerie van Defensie 
belachelijk, contraproductief en stom” 
is. Buitenlandse Zaken reageerde on-
middellijk door te stellen dat het hier 
Crowley’s persoonlijke mening be-
trof. Twee dagen na de speech diende 
Crowley onverwachts zijn ontslag in, 
volgens sommigen onder zware druk 
van het Witte Huis. Obama kreeg naar 
aanleiding van dit incident vragen van 
journalisten voorgeschoteld over de 
omstandigheden van de detentie van 
soldaat Manning. Hij antwoordde dat 
het ministerie van Defensie hem ver-
zekerd had dat alle genomen maatre-
gelen, waaronder ook de afzondering, 
gepast waren en aan de Amerikaanse 
standaarden voldeden. Sommige van 
deze maatregelen werden volgens 
Obama immers ingesteld om de vei-
ligheid van de soldaat zelf te verzeke-
ren. De gevangenispsychiaters stelden 
nochtans al herhaaldelijk officieel vast 
dat Manning geen gevaar vormt voor 
zichzelf noch voor anderen. De hele 
episode in de pers naar aanleiding 
van het Crowley-incident trok ook de 
aandacht van de Verenigde Naties. De 
internationale organisatie besloot om 
een onderzoek in te stellen naar de 
concrete omstandigheden van Man-
nings detentie. De Speciale Rappor-
teur voor Marteling van de VN, Juan 
Mendez, gaf de VS-regering een zeld-
zame officiële terechtwijzing op maan-
dag 11 april omdat hij nog altijd niet in 
staat was gesteld om Bradley Manning 
persoonlijk te ontmoeten. De VN richt 
dit soort officiële kritiek normaal ge-
zien alleen maar aan de dictatoriale re-
gimes van de wereld. Mendez verklaar-
de “diep teleurgesteld en gefrustreerd 
te zijn door de manier waarop de VS-
regering uitvluchten zoekt in verband 
met mijn pogingen om meneer Man-
ning te bezoeken”. Mendez, die al van 
december vorig jaar belast is met het 
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onderzoek naar klachten over de be-
handeling van soldaat Manning, ver-
klaarde dat het Amerikaans ministerie 
van Defensie hem geen toestemming 
wil geven om een ‘officieel’ bezoek te 
brengen aan de gevangene. Hij mag al-
leen een ‘privé’ bezoek aanvragen, wat 
concreet betekent dat er altijd een be-
waker aanwezig moet zijn en dat alles 
wat Manning zegt tegen hem gebruikt 
kan worden op de geplande krijgs-
raad. Nochtans zijn niet-gemonitorde 
bezoeken expliciet opgenomen in het 
mandaat van Mendez.

maRtelinG
Hoewel de VS zich voortdurend pu-
bliekelijk profileert tegenover landen 
die mensen detineren om politieke 
redenen, en zeker tegenover regerin-
gen die deze politieke gedetineerden 
onrechtmatig behandelen, is de ar-
restatie en behandeling van soldaat 
Bradley Manning een schoolvoor-
beeld van het repressief aanpakken 
van politieke dissidentie. Obama zou 
als president van de VS gemakkelijk 
het Pentagon op het matje kunnen 
roepen wat de behandeling van Man-
ning betreft. Het 8ste amendement 
van de VS-grondwet verbiedt immers 
“gruwelijke en ongewone bestraf-
fingen”. Het gevangenisregime van 
Bradley Manning valt zeker onder 
deze categorie. Bovendien wordt 
hij al aan een bestraffingsregime 
onderworpen voor hij officieel ver-
oordeeld is! De bekende Russische 
schrijver en Sovjet-dissident Alek-
sandr Solzhenitsyn schreef dat be-

wakers in de Lubyanka gevangenis 
van Moskou om de 3 minuten door 
een kijkgaatje spioneerden. Dit was 
toen een bewijs van de wreedheid 
tegenover politieke gevangenen van 
het regime dat de communisten ge-
installeerd hadden. Manning wordt 

in zijn isoleercel in Quantico om de 
vijf minuten bekeken en verplicht 
om luidop te antwoorden op de 
vraag of hij ok is. Op een dag van 16 
uur komt dit al gauw neer op 200 in-
terrupties. Dit is een soort non-stop 
ondervraging. Het maakt deel uit van 
een gevangenisregime dat neerkomt 
op het martelen van de gedetineerde 
zonder het slachtoffer aan te raken 
of fysieke sporen achter te laten. De 
mentale impact is echter niet te on-
derschatten. De weinige mensen die 
de toestemming kregen om Bradley 
Manning te bezoeken zeggen dat het 
zware regime duidelijk een mentale 
tol begint te eisen op de man. David 
House, een vriend van Bradley Man-
ning die in januari 2011 de toestem-
ming kreeg om hem in Quantico te 
gaan bezoeken beweert dat Manning 
op een bepaald moment catatonisch 
gedrag begon te vertonen. In februari 
2011 liet Mannings advocaat David 
Coombs, weten dat de algemene con-
ditie van zijn cliënt zwaar achteruit 
aan het gaan was. De Amerikaanse 
regering wil duidelijk dat Manning 
volledig gekraakt is voor zijn proces 
van start gaat. 

Een woordvoerder van de mari-
nebasis waar Manning opgesloten zit, 
beweert dat de klokkenluider niet an-
ders behandeld wordt dan enige an-
dere gedetineerde met het statuut van 
maximum beveiligde. Indien dit waar 
is, kunnen we niet anders dan ernstige 
vraagtekens plaatsen bij de goelag-
achtige gevangenispraktijken van het 
Amerikaans leger. Wat een verdachte 

ook gedaan mag hebben, het Penta-
gon heeft niet het recht om hem/haar 
op mensonterende wijze langdurig te 
isoleren en te depersonaliseren. Het ef-
fect van de gebruikte methoden op de 
grondwettelijk vastgelegde standaar-
den van justitie is verwoestend. De hu-

manitaire waarden die de VS claimen te 
verdedigen, worden na een decennium 
van oorlogsstokerij in naam van de be-
strijding van het terrorisme, het Abu 
Graib-schandaal en het Guantanamo-
regime nog maar eens verder uitgehold 
met de onmenswaardige behandeling 
van soldaat Bradley Manning. 

ellsbeRG
Afgelopen april werden tijdens een 
demonstratie voor de vrijlating van 
Bradley Manning aan de marineba-
sis van Quantico tientallen mensen 
opgepakt. Een van de gearresteerden 
was de 80-jarige Daniel Ellsberg. Deze 
man lekte in 1971, uit gelijkaardige 
overwegingen als Manning, geheime 
informatie over de Vietnam oorlog, de 
zogenaamde Pentagon Papers, naar 
de pers. Ellsberg, een werknemer van 
de RAND-denktank die onderzoek en 
analyses aanbood rond de militaire 
strijdkrachten, was er toen van over-
tuigd dat zijn regering betrokken was 
in een onrechtvaardige oorlog. Hij zag 
het als zijn morele plicht om aan te to-
nen dat de administratie van ex-presi-
dent Johnson systematisch en bewust 
gelogen had tegen het parlement en 
het publiek over die oorlog. Ellsberg 
moest zich voor het verspreiden van 
geclassificeerd materiaal verant-
woorden voor de rechtbank onder de 
spionage-wet. De toenmalige regering 
en haar inlichtingendiensten hadden 
echter zulke grove schendingen van 
de procedures begaan in de aanloop 
naar deze zaak (afluisteren zonder 
bevelschrift, illegaal proberen be-
machtigen van bewijsmateriaal, het 
achterhouden van informatie, en-
zovoort) dat de rechter besloot de 
aanklachten tegen Ellsberg te laten 
vallen. Ondertussen zijn het echter 
andere tijden en het ziet er aller-
minst naar uit dat Bradley Manning 
er even goedkoop van af zal komen. 
“Er is hier een campagne aan de gang 
tegen klokkenluiden die in juridische 
termen ongekend is in de geschiede-
nis”, aldus Daniel Ellsberg

Via een internationale online peti-
tie gericht aan de Amerikaanse presi-
dent Obama, de minister van Buiten-
landse Zaken Hillary Clinton en de 
minister van Defensie Robert Gates 
wordt alvast geprobeerd om de druk 
op te voeren. Indien het beoogd aan-
tal handtekeningen ondertussen nog 
niet verzameld werd, kan u de petitie 
vinden op avaaz.org. n

Het gevangenisregime waar  
Bradley Manning aan onderworpen 
is, komt neer op het martelen van de 

gedetineerde zonder hem  
aan te raken of fysieke sporen 

 achter te laten.
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lekkende olie- en 
gasbronnen | steven kotler

Er zijn minstens 2,5 miljoen verlaten olie- en gasbronnen die de  
Verenigde Staten vervuilen. Wereldwijd gaat het over zo’n 20 à  
30 miljoen bronnen die niet meer in gebruik zijn. Er bestaat mo-
menteel geen waterdichte methode om ze volledig en permanent af te 
sluiten. Honderdduizenden van deze bronnen lekken momenteel olie 
en broeikasgassen in het milieu. De habitat wordt door deze lekkages 
fundamenteel aangetast. Sommige van deze werkloos achtergelaten 
bronnen zijn potentieel explosieve en vergif verspreidende ontstekers. 
Toch worden ze voor het merendeel door de industrie en de regerin-
gen genegeerd. Sinds de eerste oliebronnen aangeboord werden,  
150 jaar geleden, werd dit probleem langzaam groter en groter.

Kotler Steven, Abandoned Oil and Gas Wells are Leaking, Zmagazine, 
april 2011. Oorspronkelijk artikel vertaald, ingekort en bewerkt door MF  
  
Naar aanleiding van de olieramp in de 
Golf van Mexico in 2010 rapporteerde 
het persagentschap Associated Press 
(AP) dat er momenteel zo’n 27.000 
verlaten oliebronnen in de Golf van 
Mexico liggen. De bronnen in Califor-
nië en Alaska, waar er voor de kusten 
ook volop naar olie geboord wordt, 
werden in dit onderzoek niet meege-
teld. Als we verder kijken dan de Golf, 
berekende EcoHearth.com dat er wel 
100 maal meer achtergelaten bron-
nen in de Verenigde Staten te vinden 
zijn dan het aantal dat AP vernoemde. 
Internationaal wordt dit aantal 1000 
maal hoger geschat. 

Ian McDonnell, een hydroloog 
aan de universiteit van Florida be-
studeert lekkage van natuurlijke olie. 
“Nadat het boorplatform ‘Deepwater 
Horizon’ in de Golf van Mexico ont-
ploft was, vond men in hetzelfde 
veld vier verschillende bronnen die 
niet meer in gebruik waren en die 
allen lekten”, vertelt hij. McDonnell 
ontwikkelde een observatiesysteem 
via satelliet dat olielekken kan op-
sporen. De olie die uit de bodem 
sijpelt is vanuit de ruimte zichtbaar 
als een soort glans op de oppervlakte 
van het water. “Via de satelliet zien 
we heel veel aanhoudende lekken. 
Natuurlijke lekkage zou men vooral 
moeten terugvinden in zeer diep wa-
ter, maar we zien ook veel constant 
doorsijpelende olie in minder diepe 
wateren. Ofwel hebben de olie-geo-
logen het al die jaren al bij het ver-

keerde eind, ofwel zijn deze lekken 
helemaal niet natuurlijk” 

“Als er 2,5 miljoen verlaten olie-
bronnen te vinden zijn in de Verenigde 
Staten alleen”, stelt de gepensioneerde 
professor en maritieme conservatie 
specialist, Rick Steiner, “dan zijn er 
over de hele wereld met gemak tiental-
len miljoenen verlaten oliebronnen te 
vinden, zeker in de traditionele olie en 
gasprovincies van het Midden-Oosten, 
Centraal Azië, Rusland, Zuid-Oost-
Azië, Zuid-Amerika, Canada, Mexico, 
enzovoort. Jammer genoeg houden de 
meeste landen hierover geen statistie-
ken bij. Van een officiële globale moni-
toring en inschatting van de situatie is 
er dus al helemaal geen sprake.” 

“Het boren naar oliebronnen be-
gon in 1859 in Pennsylvania”, zegt 
Bill Pine, een medewerker van het 
Ministerie voor de Bescherming van 
het Milieu in de Amerikaanse staat 
Pennsylvania. Zijn departement is 
verantwoordelijk voor het dichtstop-
pen van oliebronnen achtergelaten 
door de olie-industrie. Volgens Pine 
werd de eerste bron in Pennsylvania 
eveneens al verlaten in 1859. “We heb-
ben duizenden ongebruikte olie- en 
gasbronnen in de regio. Ik denk niet 
dat er iemand de gegevens bezit die 
ons kunnen vertellen hoeveel er pre-
cies bestaan”. De Spoorwegen Com-
missie van Texas, die de olie-industrie 
sinds 1901 reguleert, rapporteerde in 
augustus 2009 dat er 389.000 actieve 
en 110.000 verlaten oliebronnen wa-

ren in deze Amerikaanse staat. Het 
departement Economische Geologie 
aan de universiteit van Texas schat 
echter dat er zeker een miljoen bron-
nen gegraven zijn in Texas. Een studie 
uit 1990 van de Raad van Wateront-
wikkeling in Texas hield het zelfs op 
1,5 miljoen bronnen, waarvan er on-
geveer 1 miljoen niet meer gebruikt 
worden. Terry Tamminen, de auteur 
van het boek ‘Lives per Gallon: the 
True Cost of Our Oil Addiction’ zegt 
dat het in Californië een even grote 
warboel is als in Texas: “We hebben 
een industrie van meer dan een eeuw 
oud. Hoeveel bronnen werden er al 
achtergelaten voor er sprake was van 
enige regulering? Vele bronnen wer-
den volledig onofficieel uitgegraven. 
Wie weet hoeveel en waar ze liggen?”

peRmanent aFsluiten
Hoe veilig zijn de verlaten bronnen in 
de VS afgesloten? De afsluittechniek 
gebruikt door de olie-industrie is ge-
baseerd op cement. Verouderd cement 
kan echter barsten of krimpen, waar-
door de achtergelaten bronnen een 
ecologisch mijnenveld worden. Bob 
Cavnar, die al 30 jaar een topfunctie 
bekleedt in de olie- en gasindustrie 
zegt: “De olie en gasindustrie benadert 
het probleem van de verlaten bron-
nen door hen dicht te stoppen, hen 
te bedekken en ze verder te vergeten. 
Uiteraard is het de bedoeling dat deze 
stoppen voor altijd meegaan, maar 
omwille van veroudering en corrosie 
is er altijd een kans dat ze zullen lek-
ken”. Als de verlaten bronnen op het 
land liggen dan kan lekkage leiden tot 
de ophoping van methaan. Dit kan 
explosies veroorzaken. Ontploffingen 
kunnen op zich weer leiden tot meer 
lekkage. Achtergelaten bronnen kun-
nen ook opnieuw onder druk komen 
te staan, te vergelijken met een vul-
kaan die opeens actief wordt. De olie-
bedrijven lijken universeel te geloven 
dat eens een bron dicht gestopt is, ze 
dicht zal blijven tot in de eeuwigheid. 
“We zijn technisch zeer gesofisticeerd 
geworden in het diep boren naar 
olie, maar er is helemaal niet zo veel 
aandacht besteed aan de afsluittech-
nieken”, stelt Tamminen. “Kijk naar 
wat er gebeurd is toen we Deepwater 
Horizon-lek probeerden te stoppen. 
Niets werkte. De belangrijkste breinen 
in de olie-industrie zochten toen een 
oplossing en ze waren verplicht om ter 
plekke te improviseren”. 
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Het VS Agentschap voor Milieu-
bescherming (EPA) schat dat 17% 
van de verlaten bronnen op het land 
niet goed afgesloten zijn. Steiner legt 
uit: “De olie-industrie gebruikt de 
term ‘permanent afgesloten bronnen’, 
maar niemand weet wat dit eigenlijk 
betekent voor een langere periode. 
Ze hebben totaal onbetrouwbare ver-
wachtingen van het gebruik van zeer 
primaire technieken”.

milieuGevaRen
Bronnen lekken om te beginnen brijn 
(zeer zout water), olie en broeikasgas-
sen, soms allemaal tegelijkertijd. Brijn 
vergiftigt watervoorraden en ecosy-
stemen en olie doet meer van het-
zelfde. Volgens Steiner kan er “bij het 
vrijkomen van zelfs kleine volumes 
olie, aanzienlijke schade aangericht 
worden in gevoelige omgevingen. We 
weten dat sommige bestanddelen 
van olie giftig zijn in zeer lage dosis-
sen. Effecten kunnen zich jaren later 
manifesteren en op manieren die niet 
verwacht werden. Olie is simpelweg 
vuiligheid”. De broeikasgassen die 
kunnen vrijkomen zijn eveneens gif-
tig en sommigen zijn explosief. “In 
Pennsylvania hebben we al gevallen 
gehad van lekkende verlaten gasbron-
nen waarbij garages, tuinhuizen en 
zelfs huizen de lucht in vlogen” vertelt 
Pine. Dan is er nog de booruitrusting 
zelf. Als ze de bronnen verlaten heb-
ben moeten de bedrijven de gebruikte 
installaties normaal gezien verwijde-
ren. Maar als er voor de kusten ge-
boord wordt, onder veel water, wordt 
er vaak niet veel moeite gedaan. Het 
gevaar bestaat dat boten tegen de in-
frastructuur varen en zo lekken ver-
oorzaken (zoals in juli 2010 bvb. nog 
gebeurde niet ver van New Orleans). 

kaRiGe obseRvatie                             
Jaren aan een stuk was er geen re-
gulering voor in onbruik geraakte 
olie- en gasbronnen, zegt Cavnar, 
“ze werden dichtgestopt, bedekt 
met aarde en niet eens aangeduid 
op een kaart. In het midden van de 
jaren 1970, schoten de regeringen 
van verschillende staten in de VS in 
actie. Ze creëerden een aantal regels 
maar stonden de industrie toe zich-
zelf te reguleren. Sommige staten 
controleren de bronnen vandaag 
wel op het moment dat ze dichtge-
stopt worden, maar ze worden nooit 
meer nagekeken op barsten of an-

dere problemen.” Bedrijven dienen 
na het verlaten van een bron wel 
administratieve papieren in, maar 
ze trekken zich erna niets meer van 
aan. De ontploffing van de Deepwa-
ter Horizon zorgde voor een aantal 
lokale veranderingen. In september 
2010 verplichtte de Obama-admini-
stratie de olie- en gasbedrijven die 
in de Golf opereren om 3500 tijdelijk 
verlaten bronnen dicht te stoppen 
en om zo’n 650 productieplatformen 
die niet meer in gebruik zijn te ont-
mantelen. Maar dit wordt natuur-
lijk gedaan met de eerder vermelde 
inadequate afsluitingstechnieken. 
Het is bovendien een druppel op 
een hete plaat als men de 2,5 miljoen 
niet meer in gebruik zijnde olie- en 
gasbronnen in de VS en de tientallen 
miljoenen in de hele wereld in het 
achterhoofd houdt. 

besluit 
Via de honderdduizenden bronnen 
die momenteel min of meer aan 
het lekken zijn, veroorzaken we een 
ongekende milieuschade. Olie- en 

gaslekken versnellen en verergeren 
bovendien andere grote ecologi-
sche problemen zoals de globale 
klimaatsverandering, de vernieti-
ging van ecosystemen, het verlies 
van biodiversiteit en het uitsterven 
van soorten. Elke dag beginnen er 
door krimpend en barstend cement, 
accidenten, aardbevingen, natuur-
lijke erosie, enzovoort meer en meer 
bronnen te lekken. Ze dragen bij tot 
een escalerende ecologische ramp. 
Het streven naar betere afsluittech-
nieken is een noodzaak, maar zonder 
nauwgezette inspectie en opvolging 
zullen alleen de ergste lekken ont-
dekt worden. De kosten voor het 
ontmantelen en afsluiten van ver-
laten onderzeese bronnen kunnen 
oplopen tot 50.000 à 100.000 dollar. 
Het is duidelijk dat de industrie haar 
verantwoordelijkheid niet zal nemen 
zonder wereldwijde regulering. n 

Kotler Steven, Abandoned Oil and Gas Wells 
are Leaking, Zmagazine, april 2011.

Oorspronkelijk artikel vertaald, ingekort en 
bewerkt door MF
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voedselprijzen en 
sociale onrust | georges spriet

De Arabische lente toont ons een bevolking die opkomt voor een 
betere toekomst. De oorzaken van deze opstanden worden meestal 
gelegd bij het despotisme van de leiders, het gebrek aan democratie, 
de werkloosheid. Maar wellicht zijn de stijgingen van de voedselprij-
zen de laatste jaren een even belangrijke oorzaak. 
 
olie vooR voeDsel 
Betrekkelijk veralgemeend kan men 
stellen dat de import van levensmid-
delen en graangewassen in het Mid-
den-Oosten en Noord-Afrika betaald 
worden met olie- en gasinkomsten. Li-
bië is één van de grootste graanimpor-
teurs ter wereld, net zoals Algerije en 
Saoedi-Arabië. De vruchtbare grond is 
er over het algemeen schaars en water 
is slechts in beperkte mate aanwezig. 
De klimaatswijzigingen zullen alles 
behalve een positieve invloed hebben 
op deze toestand. De Voedselprijs 
Index van de VN Voedsel- en Land-
bouworganisatie van april 2011 ver-
toont een algemene daling van 2,9% 
ten opzichte van twee maand geleden, 
maar ligt nog altijd 37% hoger dan de 
prijsindex van maart 2010. 

De graanprijs was in februari 2011 
dubbel zo hoog als die van juli 2010 
en zat slechts 3% onder de absolute 
piekprijs van 2008. Een Wereldbank-
rapport van februari dit jaar heeft 
het over scherpe prijsstijgingen voor 
tarwe, mais, suiker, voedingsolie, en in 
mindere mate voor rijst. In Sub-Sahara 
Afrika bleef de lokale maisprijs betrek-
kelijk laag, maar in Azië schoot de lo-
kale rijstprijs wel degelijk de hoogte 
in. Het rapport zegt dat in landen met 
laag of gemiddeld inkomen het aan-
tal extreem armen door de stijgende 
voedselprijzen zeker met 44 miljoen 
is toegenomen. “Op korte termijn is 
er nood aan maatregelen die de mark-
ten kunnen kalmeren. Het sociaal 
vangnet moet verfijnd worden en er is 
hoge nood aan voedselprogramma’s. 
Op middellange termijn moet men 
overschakelen op duurzame land-
bouw, een beter risico-management 
invoeren, agrobrandstoffen gebrui-
ken die minder ‘voedselintensief ’ zijn 
(d.w.z. die niet gemaakt worden van 
voedingsgewassen), en maatregelen 

nemen om zich aan te passen aan de 
klimaatsveranderingen”, aldus de We-
reldbank. 

pRoblemen in De  
GRaanpRoDuctie 
De wereldproductie van voedings-
middelen kreeg heel wat te lijden de 
laatste tijd. Zware lenteregens in ‘s 
werelds grootste graanexporteur na 
de VS, Canada, verlaagden de oogst 
met bijna een kwart. De droogtes in 
Rusland, Oekraïne en Kazachstan 
zorgden eveneens voor een terugval 
in de productie. Zeker een derde van 
de oogst van 2010 ging verloren door 
bosbranden in Rusland, dat als 4de 
grootste graanexporteur goed is voor 
zo’n 14% van de wereldhandel. Daarop 
besloot de Russische regering vanaf 
augustus 2010 de export van tarwe, 
gerst en rogge te fnuiken om de bin-
nenlandse bevoorrading te kunnen 
garanderen. Naar verluidt kreeg Egyp-
te in de tweede helft van 2010 slechts 
1,6 miljoen ton graan van Rusland. 
Het jaar voordien ontving het in de-
zelfde periode nog 2,8 miljoen ton. Er 
was ook een mindere oogst in China, 
de VS, Latijns-Amerika en Australië.

Waarnemers stellen vast dat de 
mondiale landbouwproductiviteit al 
sedert het midden van de jaren 1990 
aan het dalen is. De bevolkingsgroei, 
de verminderde beschikbaarheid van 
landbouwgrond en water, en de on-
voorspelbaar grillige weersomstan-
digheden creëren nieuwe problemen 
voor de mondiale landbouwproductie.

WateRbeheeR
Sommige landen, zoals Saoedi-Arabië, 
hebben een doelbewust beleid inge-
steld om de lokale graanproductie 
langzaamaan te verlagen met als doel 
de schaarse, waardevolle watervoor-
raden te vrijwaren. Dit beleid maakt 

hen nog meer afhankelijk van import. 
Dit betekent dus een grotere vraag 
naar graan wat op zich weer leidt tot 
hogere prijzen. In de Arabische regio is 
Jemen het land met de hoogste graad 
van water- en voedselonzekerheid. 
Het beschikt slechts over 200 kubieke 
meter water per jaar per persoon, ter-
wijl de grens voor water-armoede op 
1000 kubieke meter per jaar per per-
soon ligt. Jemen importeert ook 80 à 
90% van zijn voedsel.

Wat de beschikbaarheid van zoet 
water betreft heeft men de laatste 
jaren enorm ingezet op de ontzilting 
van zout water. Volgens het Wereldna-
tuurfonds WWF is dit echter een dure 
wijze om aan drinkwater te geraken, 
die bovendien veel energie opslorpt 
en broeikasgassen produceert. Toch 
zit de ontziltingsindustrie in de lift. De 
gevolgen ervan beginnen nochtans al 
duidelijk zichtbaar te worden: de ont-
ziltingsinstallaties geven extra zout 
af aan het reeds zoute zeewater. Niet 
alleen vertoont de efficiëntie en pro-
ductiviteit van de installatie door het 
verhoogd zoutgehalte van het water 
een dalende trend, het is ook erg na-
delig voor het visbestand en het koraal. 
Bovendien dreigt het gebruik van deze 
methode de aandacht weg te trekken 
van de bestrijding van waterverspilling 
en van de installatie van een goed wa-
terbeheer voor rivieren en moerassen.

besluit
De klimaatswijziging, de bevolkings-
aangroei en het huidige consumptie-
patroon zullen geen positieve invloed 
hebben op de watervoorraden en be-
bouwbare gronden in de Arabische 
regio. Aangezien de sociale onrust in 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
mede gestuurd wordt door de hoge 
voedselprijzen, valt er in de toekomst 
nog wel meer onrust te verwachten. 
Dit zal op zijn beurt zorgen voor ho-
gere petroleumprijzen op de wereld-
markt. De betrokken regimes zullen 
de olieprijs ook bewust hoog willen 
houden om meer buitenlands voedsel 
te kunnen opkopen. Hogere olieprij-
zen betekenen echter grotere kosten 
op het vlak van transport, enzovoort. 
In een poging de druk van de ketel te 
halen importeren een aantal regimes 
die geconfronteerd worden met soci-
ale onrust momenteel meer voedsel. 
Dit vormt een bijkomende druk op de 
wereldprijzen voor voedingsmidde-
len, die dan nog meer stijgen...  n
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het vrijhandelsakkoord 
met de eu brengt het 
levensonderhoud in 
india in gevaar | ranja sengupta

In deze tijden van globale voedselcrisis stelt India voor om toe te 
treden tot een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie (EU). Dit 
zal een nadelige impact hebben op de Indische landbouwsector.

Sengupta Ranja, ‘EU free trade agreement puts in peril food self-
sufficiency and livelihoods in India’, Third World Resurgence, nr. 247, 
maart 2011.
Oorspronkelijk artikel vertaald, ingekort en bewerkt door SVM

Toen de EU en India in 2007 gesprek-
ken lanceerden over een bilateraal 
vrijhandelsakkoord (‘Free Trade 
Agreement’ of FTA), verwachtte men 
al dat de onderhandelingen lang en 
complex zouden zijn. De mogelijke 
implicaties van zo’n akkoord op de 
ontwikkeling zijn sindsdien het on-
derwerp van discussie bij de actoren 
in zowel India als Europa.  

Het voorgestelde FTA omvat ver-
schillende facetten die de landbouw 
en voedselsystemen in India recht-
streeks zullen beïnvloeden. Het omvat 
ook bepalingen over de reductie van 
allerlei handelsbarrières, WHO-plus 
(maatregelen die verder gaan dan 
de Wereldhandelsorganisatie eist), 
diensten, intellectuele eigendom, in-

vesteringen, enzovoort. Het is veel 
uitgebreider dan de andere vrijhan-
delsakkoorden waar India deel van 
uitmaakt, zoals het FTA met Japan, 
met Zuid-Korea of de Associatie van 
Zuid-Aziatische Naties (ASEAN). De 

verschillende aan elkaar gerelateerde 
aspecten van het voorgestelde ak-
koord kunnen een geaccumuleerde 
impact hebben op de manier waarop 
India handel drijft, maar ook op het 
hele systeem van voedselproductie 
en distributie. Het kader dat door het 
FTA gecreëerd wordt zal bovendien 
de beleidsvrijheid van de regering aan 
banden leggen in tijden van prijsinfla-
tie en/of voedseltekort.   

lanDbouW in inDia
Er wordt momenteel nog altijd on-
derhandeld over een aantal gevoelige 
geschilpunten. De EU wil onder meer 
de handel in zuivelproducten, gevo-
gelte, wijnen en sterke dranken in het 
akkoord opnemen. Maar de landbouw 

is een zeer belangrijke sector in India. 
70% van de bevolking is er nog recht-
streeks afhankelijk van. In tegenstel-
ling tot de op kapitaal gebaseerde 
Europese landbouw, steunt de Indi-
sche landbouw op vele kleine boeren 

die in hun levensonderhoud voorzien 
door kleine stukken land te cultive-
ren. Meer dan 83 miljoen marginale 
boeren (degenen die minder dan 1 
hectare grond bezitten), vertegen-
woordigen 65% van de Indische land-
bouw en bezitten slechts 20% van de 
totale bebouwbare grond. Deze kleine 
boeren hebben een beperkte toegang 
tot bepaalde middelen zoals water, 
zaden en meststoffen. Slechts 46,13% 
van hun land is aangesloten op een ir-
rigatiesysteem. In studies variëren de 
schattingen over  armoede op het plat-
teland tussen de 28,3% en 87%. Tribale 
inheemse stammen maken een groot 
deel uit van deze groep van marginale 
boeren. Het gaat hier over districten 
met een lage scholingsgraad, een lage 
vaardigheidstraining en weinig pro-
ductieve middelen. Verder stelt de 
landbouwsector een hoger percentage 
vrouwen te werk dan de andere secto-
ren in India. 

De Indische landbouwsector 
heeft ook te kampen met een lage 
investeringsgraad en verwaarlozing 
vanwege het beleid. De productieve 
capaciteiten van de boeren worden 
sterk beïnvloed door de gebrekkige 
infrastructuur zoals bijvoorbeeld een 
tekort aan (goede) wegen, aan trans-
portsystemen en aan opslagplaatsen. 
Het institutioneel mechanisme voor 
het verkrijgen van kredieten, de tech-
nologische ontwikkeling en de gerela-
teerde diensten staan nog zeer zwak. 
Anders dan hun Europese collega’s 
kunnen de Indische boeren maar zel-
den van rechtstreekse landbouwsubsi-
dies genieten. Het komt erop neer dat 
de Indische boer zijn eigen boontjes 
moet doppen. De meeste kleine land-
bouwers houden een deel van de oogst 
voor de eigen consumptie en de rest 
wordt verkocht op de lokale markt. 
Gezien hun gebrek aan vaardigheden 
en middelen is het zeer moeilijk voor 
de landbouwers om hun activiteiten 
zomaar te verplaatsen naar een an-
dere sector en toch nog in hun voed-
selbehoeften te kunnen voorzien.        

Het is daarom niet verbazend dat 
de landbouw en de voedselveiligheid 
als cruciale kwesties naar voor komen 
in de handelsakkoorden van India, of 
het nu de akkoorden binnen de We-
reldhandelsorganisatie (WHO) of de 
vrijhandelsakkoorden betreft. In de 
WHO, waar gestreefd wordt naar de 
bevordering van de internationale 
handel, heeft India al vaak positie inge- 

De gigantische Europese 
landbouwsubsidies verlagen de 
al zwakke concurrentiepositie 
van de kleinere producenten in 

ontwikkelende landen nog meer.
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nomen om het levensonderhoud van 
de landbouwers te beschermen tegen 
importgolven of de Westerse subsidies. 
De FTA’s en in het bijzonder de FTA’s 
tussen het Noorden en het Zuiden 
(d.w.z. tussen ontwikkelde en ontwik-
kelende landen) verschuiven alsmaar 
meer in de richting van WHO-plus 
akkoorden wat de landbouw betreft. 
Concreet betekent dit de afschaffing 
van zoveel mogelijk handelsbarrières, 
nog meer en drastischer dan de WHO 
voorschrijft. De impact van een volle-
dige liberalisatie van de landbouwsec-
tor is echter enorm en nefast.   

De bepalinGen in het  
eu-inDia Fta
Er zijn verschillende elementen van 
het voorgestelde EU-India vrijhan-
delsakkoord die we meer in detail 
moeten bekijken om te kunnen be-
grijpen wat de mogelijke consequen-
ties kunnen zijn op de Indische land-
bouw en voedseleconomie. Hoewel 
de meerderheid van de bevolking 
van de landbouw leeft in India is de 
huidige buitenlandse handel in land-
bouwproducten laag. Slechts 2,9% 
van de geïmporteerde goederen zijn 
landbouwproducten. Dat is onder 
meer te wijten aan de tamelijk hoge 
invoertarieven die het land oplegt van 
gemiddeld 31,8% (2009). De Indische 
landbouwproducten moeten maar 
een tol van 13,8% betalen om toegang 
te verkrijgen tot de Europese markten 
en 60% van deze producten kunnen de 

EU technisch gezien zelfs belastingvrij 
binnen.   

Hoewel de EU lagere invoertarie-
ven heft, geeft het enorme subsidies 
aan de Europese landbouwproducen-
ten. Deze subsidies werken enerzijds 
als een beschermend instrument op 
de binnenlandse markt en anderzijds 
als een concurrentieverhogend instru-
ment voor de Europese uitvoerders. 
Indische producten worden op de Eu-
ropese markt ook geconfronteerd met 
heel wat andere, niet tarief gerelateer-
de handelsbarrières, zoals bepaalde 
sanitaire standaarden en technische 
voorwaarden, die de export naar de 
EU zeer moeilijk maken. In India zelf 
zijn er voor de EU-producten, naast de 
importtarieven, veel minder andere 
soorten handelsbarrières.   

Gezien de verschillende import-
voorwaarden en tarieven in de EU 
en India, heeft Europa duidelijk veel 
meer te winnen bij een tariefreduc-
tie. India heeft dan weer meer belang 
bij een reductie, vereenvoudiging en 
harmonisering van alle andere soor-
ten handelsbarrières. Ook de verwij-
dering van de interne Europese land-
bouwsubsidies zou India, net zoals de 
rest van de niet-Europese wereld, ten 
goede komen. Maar wat wordt er nu 
precies voorgesteld in het vrijhandels-
akkoord? De EU pleit voor de volledige 
afschaffing van de importtarieven op 
90% van de producten. Er zou ook een 
bevriezing komen van de tarieven die 
wel nog zouden gelden. Concreet be-

tekent dit dat de tarieven niet hoger 
opgetrokken kunnen worden dan het 
huidige niveau. De barrières die niet 
aan tarieven gerelateerd zijn (sanitai-
re en technische standaarden) wor-
den ook ter discussie gesteld, maar 
de meeste vrijhandelsakkoorden die 
Europa al sloot in het verleden, tonen 
aan dat de de WHO-standaarden en 
vereisten het absolute minimum zijn 
voor Europa. Volgens niet bevestigde 
bronnen worden er in het akkoord 
geen speciale producten weerhouden 
van de afspraken (doorgaans produc-
ten die bescherming genieten omdat 
ze het levensonderhoud van de boe-
ren, de voedselzekerheid en de rurale 
ontwikkeling bevorderen). De EU staat 
naar verluidt wel een volume-’trigger’ 
toe, wat betekent dat India de im-
porttarieven mag verhogen als er een 
bepaald volume aan import is over-
schreden. Een prijs-’trigger’, waarbij 
de tarieven opgevoerd kunnen wor-
den als de importprijzen onder een 
bepaald referentiepercentage duiken, 
wordt dan weer verboden.      

De afschaffing van de Europese 
landbouwsubsidies blijkt eens te 
meer een onbespreekbare onmoge-
lijkheid voor de EU. Onder het Euro-
pees Gemeenschappelijk Landbouw 
Beleid, dat nog altijd 32% van het EU 
budget opslokt, geeft Europa giganti-
sche subsidies aan zijn landbouwers 
voor de productie van zuivel, gevogel-
te en graan. Er bestaat heel wat litera-
tuur (bvb. UNCTAD 2077) over de ver-
storende invloed op de wereldhandel 
van deze subsidies en over het effect 
ervan op de globale prijzen. Ze verla-
gen de al zwakke concurrentiepositie 
van de kleinere producenten in ont-
wikkelende landen nog meer. Samen-
vattend zal het FTA tussen India en 
de EU zich wat de landbouw betreft 
hoogstwaarschijnlijk toespitsen op 
de reductie van de tarieven. Over de 
verwijdering van andere handelsbar-
rières (de subsidies, de standaarden 
en technische vereisten) zal de EU 
tamelijk stil blijven.    

Wat kan eR GebeuRen?
Studies die de mogelijke impact van 
een FTA bestuderen suggereren dat er 
maar weinig te winnen valt voor India, 
zeker qua landbouw. Het handelssur-
plus in deze sector zal veranderen in 
een handelsdeficit en er wordt een 
langgerekte daling van de tewerkstel-
ling in de landbouw voorspeld. De 

Foto: Zishaan Akbar Latif
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mogelijke kleine stijging van de land-
bouwexport zal volledig tenietgedaan 
worden door de veel grotere stijging 
van de landbouwimport vanuit de EU. 
Terwijl het aandeel van India in de 
EU-markt op het gebied van granen, 
andere gewassen, verwerkt voedsel 
en dierlijke producten gelijk zal blij-
ven, zal het aandeel van de EU op 
de Indische markt voor elk van deze 
producten vergroten. Volgens schat-
tingen stijgt het aandeel van de EU op 
de Indische markt voor primaire pro-
ducten van 4,9% tot 16,7% tegen 2020. 
Een andere studie voorspelt dat India’s 
handel in zowel landbouwproducten 
als verwerkt voedsel elk een deficitstij-
ging van 50 miljoen dollar te wachten 
staat als de import de export zal over-
vleugelen.     

De asymmetrische aard van het 
FTA zal de producenten in de land-
bouw en de voedselindustrie (van o.a. 
zuivel, gevogelte, graan, suiker, banket-
gebak, oliezaden, planten en vis) pijn 
doen. Naast de zwaar gesubsidieerde 
export in zuivel en gevogelte, tonen 
de globale handelspatronen van de 
EU dat de export van goederen zoals 
graan, oliezaden en planten enorm 
aan het stijgen is. Dit zijn net goede-
ren waar vandaag nog altijd een hoog 
invoertarief betaald voor moet worden 
in India. De EU is ook zeer geïnteres-
seerd in de verkoop van wijn en sterke 
dranken op de Indische markt. Het 
huidig importtarief in India op alcoho-
lische dranken en tabak is 70,8%. Eens 
de beschermingsmaatregelen voor 
deze specifieke producten verwijderd 
zijn zal de Indische markt erdoor over-
spoeld worden vanuit Europa. 

anDeRe Fta bepalinGen
De EU is er op gebrand om in het 
FTA een protectie van de intellec-
tuele eigendom (IE) te bemachtigen 
die verder gaat dan de het WHO Ak-
koord over Patenten (‘Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property 
Rights’ of TRIPs). Dit kan India’s pro-
ductie van generische  geneesmid-
delen bedreigen en zal een invloed 
hebben op de toegang tot goed-
kope medicijnen voor de bevolking. 

TRIPs-plus zou ook een rechtstreek-
se impact hebben op bepaalde voed-
sel gerelateerde kwesties. Een con-
creet voorbeeld: door de Conventie 
voor de bescherming van de plantva-
riëteiten goed te keuren – wat de EU 
in de onderhandelingen eist- zou het 
Indische boeren verboden worden 
om wilde zaden vrij te gebruiken en 
te ruilen. De traditionele cultivatie-
systemen en de toegang van de In-
dische boeren tot zaden worden dus 
rechtstreeks bedreigd. Bovendien be-
vordert dit voorstel de monocultuur 
en tast het bijgevolg de biodiversiteit 
aan.  

Verder maken de zeer ruime inves-
teringsbepalingen in het voorgestelde 
FTA de buitenlandse toegang tot land, 
mineralen, water en bosproducten in 
India extreem gemakkelijk. Dit zal 
het levensonderhoud en de voedsel-
veiligheid beïnvloeden van de kleine 
boeren, de tribale gemeenschappen 
en de vrouwen, die al een ongelijke 
toegang hebben. Het kan ‘landgrab-
bing’ (massaal opkopen van land door 
buitenlandse actoren) in de hand wer-
ken, zeker in gebieden die rijk zijn aan 
natuurlijke bronnen. Hierdoor wordt 
de toegang van tribale, inheemse en 
rurale gemeenschappen tot bebouw-
bare grond en andere bronnen alweer 
aangetast.    

Een ander aspect van het FTA is 
de liberalisering van de diensten en 
de detailhandel. Een gevolg is bijvoor-
beeld de komst van grote supermark-
ten en ketens. Grote supermarkten 
eisen niet alleen zeer hoge standaar-
den en verwerpen landbouwproduc-
ten die er niet aan voldoen, ze sluiten 
ook geleidelijk aan de toegang van de 
boeren tot de lokale markten af. Soms 
worden er initieel hoge prijzen aan de 
boeren geboden voor hun producten, 
maar met de stijgende afhankelijk-
heid van de grote opkopers van de 
supermarktketens, zakken de prijzen 
daarna vaak opnieuw in elkaar. 

Gezien de vele elementen in het 
FTA die een impact kunnen hebben 
op de landbouw is de vraag naar de 
toekomst van de Indische voedselvei-
ligheid zeer pertinent. 

voeDselveiliGheiD
Zullen de Indische consumenten 
goedkoper voedsel kunnen kopen? 
Op een volatiele markt waarbij er 
schokken zijn in de toevoer van land-
bouwproducten schieten de voedsel-
prijzen de hoogte in. In 2008 leidde 
deze situatie tot een voedselcrisis en 
die is momenteel verre van voorbij, 
integendeel. Zowel de kleine produ-
centen als de consumenten worden 
getroffen door de wispelturigheid van 
de globale prijzen. De stijging van spe-
culatie op de handel in voedsel, die be-
vorderd zou worden door een liberali-
sering, maakt de globale markten nog 
onstabieler. In de huidige context van 
voedselcrisis, zou de grotere afhan-
kelijkheid van geïmporteerd voedsel 
en het beknotten van de mogelijkheid 
van binnenlandse producenten om 
hun eigen voedsel te produceren, niet 
de verstandigste optie zijn voor India. 
Indien de EU restricties op de voed-
selexport zou opleggen gedurende 
een crisis, zoals India in het verleden 
al vaak heeft gedaan, zou de toegang 
tot voedsel voor de Indische bevolking 
bovendien volledig afgesneden wor-
den. Gezien de hardnekkigheid van 
de crisis moet men in eigen land naar 
oplossingen zoeken en investeren in 
de binnenlandse voedseltoevoer, in 
plaats van de voedselonafhankelijk-
heid op te geven in ruil voor een paar 
illusoire toegiften in andere sectoren. 
Er is dringend een lange termijn visie 
nodig want gelijkaardige voedselcri-
sissen zullen in de toekomst nog meer 
voorvallen, zeker met de opdoemende 
extra bedreigingen voor de landbouw 
zoals bijvoorbeeld de klimaatsveran-
dering, de productie van biobrand-
stoffen en industrialisatie.   

Het is duidelijk dat de EU weet 
hoe cruciaal de landbouwsector is in 
India qua levensonderhoud en voed-
selveiligheid, maar het blijft voor het 
FTA toch agressief insisteren op de 
opname ervan in het akkoord. Of de 
Indische regering haar beleid dat 
streeft naar zelfbedruipendheid in 
de landbouw en de voedselvoorzie-
ning, zomaar zal laten varen valt af 
te wachten. n

In de huidige globale context van hoge voedselprijzen, 
is een grotere afhankelijkheid van geïmporteerd voedsel 

niet de verstandigste optie. 
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nucleaire energie in 
jasapara en mithi virdi?  
nee, bedankt! | javier garaté

In februari 2011 bezocht ik de staat Gujarat in India. Beroepshalve 
werk ik voor een internationale vredesorganisatie, maar in mijn 
maandje vrijaf had ik de kans om kennis te maken met mensen die 
zich dagelijks bezighouden met een andere, maar toch gerelateerde, 
sociale strijd. Ik vervoegde een lokale organisatie die zich verzet tegen 
de constructie van een kerncentrale in de Indische dorpen Jaspara en 
Mithi Virdi. Ik nam onder meer deel aan een grote betoging. Niemand 
van de aanwezigen wist toen dat de kwestie van nucleaire energie am-
per een paar weken later wereldwijd in de aandacht zou komen door 
de aardbeving en de daaropvolgende nucleaire crisis in Japan.

Javier Garaté is een werknemer van de Britse vredesbeweging War 
Resisters International

Gujarat wordt door India zelf naar 
voor geschoven als de staat die het 
moderne India moet  representeren. 
Er worden gigantische bouw- en in-
dustriële projecten opgestart die 
‘ontwikkeling’ met zich mee moeten 
brengen voor de inwoners. Er wordt 
ook een klimaat van economische 
openheid gecreëerd, dat het vrij en 
privaat ondernemen moet bevorde-
ren. De vele industriële projecten die 
opgestart worden in de regio, worden 
allen verantwoord met de rijzende 
vraag van de aangroeiende bevolking 
naar consumptiegoederen. In Gujarat 
wordt in alle economische sectoren 

een beleid gevoerd dat de grote indu-
strieën bevoordeelt ten opzichte van 
de lokale inwoners en hun mogelijk-
heden om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Een voorbeeld hiervan is de 
dammenindustrie. Dammen worden 
theoretisch gebouwd met als doel 
het verzekeren van drinkwater en van 
irrigatie voor steden en dorpen. De 

aanleg van één van die dammen, de 
Narmada-dam, veroorzaakte echter 
een decennialange sociale strijd en 
verdreef uiteindelijk 25.000 mensen 
van hun huizen en gronden. 

De belangrijkste goederen die in 
Gujarat geproduceerd worden zijn 
katoen, aardnoten, dadels,  rietsuiker 
en petrochemische producten. Guja-
rat dekt ook 78% van ‘s lands zoutbe-
hoeften. De steden Kalol, Khambhat 
en Ankleshwar staan bekend voor hun 
olie- en gasproductie. De grote Dhu-
varan thermische krachtcentrale in 
Gujarat maakt gebruik van kool, olie 
en gas. In de Golf van Khambat, 50 km 

ten zuidoosten van de stad Bhavnagar, 
bevindt zich de grootste ontmante-
lingswerf voor schepen ter wereld, de 
‘Alang Ship Breaking Yard’. General 
Motors assembleert auto’s in de stad 
Halol en nabij de stad Bhuj worden 
Asia MotorWorks-vrachtwagens ge-
bouwd. Surat, een stad vlakbij de Golf 
van Khambhat is een belangrijk cen-

trum in de globale diamanthandel. In 
2003 werd 92% van de diamanten in 
de wereld gesneden en gepolijst in Su-
rat. Dit zijn maar een paar voorbeel-
den van de industrialiseringsgraad in 
de staat Gujarat.

jasapaRa en mithi viRDi 
Door de alsmaar groeiende consump-
tie van de Indische bevolking, wordt 
de elektriciteitsvoorziening een cruci-
ale kwestie. India zoekt zijn heil meer 
en meer in kerncentrales voor de op-
lossing van deze kwestie. Momenteel 
bezit India 20 nucleaire reactoren en  
6 nucleaire centrales. Nucleaire ener-
gie is de vierde grootste elektriciteits-
bron in het land en genereert onge-
veer 4780 megawatt. Maar India wil de 
nucleaire capaciteit de komende jaren 
fors uitbreiden. Momenteel is het 5 
extra kerncentrales aan het constru-
eren. Tegen 2032 willen de Indische 
autoriteiten 64.000 megawatt kunnen 
opwekken via kernenergie. Eén van 
de kerncentrales die nodig zijn om 
deze ambitieuze plannen te kunnen 
verwezenlijken, zal in het Bhavnagar-
district, meer bepaald in de dorpen 
Jasapara en Mithi Virdi, gebouwd wor-
den. Het project wordt fel gecontes-
teerd door lokale bewoners, maar de 
voorbereidende fasen werden onder-
tussen toch opgestart. Zoals zo vaak 
het geval is, zal dit project gepaard 
gaan met gedwongen verhuizingen en 
andere ongemakken voor de mensen 
in de regio. De regering gebruikt de 
‘Land Acquisition Act’ uit 1894 –een 
tragische erfenis van de Britse kolo-
niale heerschappij- om de boeren te 
verplichten hun gronden te verlaten 
en plaats te maken voor de construc-
tie van de kerncentrale. In het kader 
van de nucleaire deal gemaakt tussen 
India en de VS, zal de kerncentrale 
nucleaire reactoren aankopen van 
het Amerikaanse electriciteitsbedrijf 
Westinghouse. Het hele project zal 
uitgevoerd worden door de ‘Nuclear 
Power Corporation of India Limited’ 
(NPCIL), hetzelfde bedrijf dat verant-
woordelijk is voor de constructie van 
de Jaitapur-kerncentrale in de Indi-
sche staat Maharashtra. Deze kern-
centrale zou de grootste ter wereld 
moeten worden. In Maharashtra is 
momenteel een intense sociale strijd 
aan de gang van de plaatselijke bevol-
king tegen het project.  

Zoals vele nucleaire energiecen-
trales zal deze van Jasapara en Mithi 

In Gujarat wordt in alle economische 
sectoren een beleid gevoerd dat de 
grote industrieën bevoordeelt ten 
opzichte van de lokale inwoners.
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Virdi gevestigd worden aan de zee. 
Het zeewater wordt immers gebruikt 
in het koelsysteem (hetzelfde systeem 
dat in Fukushima dienst weigerde 
en waar men zich verplicht zag om 
massaal radioactief water in zee te 
dumpen). Jasapara en Mithi Virdi zijn 
boerendorpen. De belangrijkste bron 
van inkomsten voor de dorpelingen is 
de landbouw. Ze produceren heerlijke 
mango’s, allerlei groenten, katoen en 
graan. Het klimaat in deze dorpen is 
uniek en de gronden zijn zeer vrucht-
baar, wat een rijke en gevarieerde oogst 
garandeert. Het verlaten van de dor-
pen en de gronden zal de boeren hun 
levensonderhoud kosten. De geplande 
kerncentrale zal een rechtstreekse in-
vloed hebben op ongeveer 15.000 men-
sen uit 5 verschillende dorpen. Maar 
ook het milieu zal onder dit project 
lijden. In de regio rond de dorpen zijn 
maar liefst 4 ecosystemen terug te vin-
den, die elk de ideale habitat creëren 
voor een heel diverse waaier aan plan-
ten en dieren. Er zijn natte gronden 
(rond de rivieren en de door mensen 
aangelegde vijvers in de dorpen, enz.), 
graslanden, kustgebieden en tenslotte 
zijn er de bergen die enerzijds bedekt 
zijn door open bossen en waar ander-
zijds aan landbouw gedaan wordt. In 
de onmiddellijk omgeving van Mithi 
Virdi alleen al, huizen ongeveer 108 
soorten vogels, 13 soorten reptielen en 
een dozijn verschillende zoogdieren. 
Een paar van de belangrijke bedreigde 
wilde dieren in de regio zijn Aziatische 
leeuwen, hyena’s, jakhalzen, vossen, 
jungle katten, wilde zwijnen, luipaar-
den en mongoesten. De bouw van de 
kerncentrale zal enorme gevolgen heb-
ben voor al deze wilde dieren. 

nucleaiRe eneRGie is 
niet GoeDkoop, niet 
GRoen en niet veiliG
Eerst en vooral zijn nucleaire energie-
centrales zeer duur. De bouw van de 
kerncentrale in Jasapara en Mithi Virdi 
zal ongeveer 9, 1 miljard euro kosten. 
Het opereren en het onderhouden van 
kerncentrales is evenmin goedkoop. 
Maar ze zijn vooral extreem duur als 
ze afgeschreven worden. Eigenlijk 
kunnen ze nooit volledig buiten ge-
bruik gesteld worden. Dat wil zeggen 
dat er voor altijd onderhoudskosten 
aan zijn. Kortom: kernenergie is een 
dure grap. 

Zoals we konden vaststellen in 
Fukushima is het nodig om de reac-

toren van functionerende kerncen-
trales voortdurend af te koelen met 
miljoenen en miljoenen liters water. 
Met het zeewater dat hier doorgaans 
voor gebruikt wordt, worden heel wat 
kleinere vissoorten meegezogen die 
essentieel zijn voor al het leven in de 
zee. Als het water na gebruik uiteinde-
lijk terug in de zee geloosd wordt, heeft 
het een veel hogere temperatuur. Dit 
beïnvloedt het hele milieu in een straal 
van kilometers rondom de centrale. 

Voor de ontginning van uranium, 
het bouwen van een nucleaire energie-
centrale en het verwerken van nucle-
air afval zijn er fossiele brandstoffen 
nodig. Gedurende de levenscyclus van 
een nucleair energiestation wordt er 
ongeveer evenveel koolstofdioxide ge-
produceerd als bij een energiecentrale 
die op gas werkt. Kerncentrales scoren 
beter dan energiecentrales op olie- of 
kolen, maar zijn verre van koolstofdi-
oxide-vrij. En het zal nog verslechte-
ren. In een niet zo verre toekomst zal 
het zo moeilijk worden om de urani-
um – brandstof voor de kerncentrales 
– te ontginnen, dat hiervoor nog meer 
fossiele brandstoffen nodig zullen zijn.

Verder is er nog altijd geen op-
lossing voor het probleem van het 
nucleair afval. In een nucleaire reac-
tor worden grote hoeveelheden ra-
dioactieve atomen gecreëerd. Nadat 
de brandstofstaven dienst hebben 
gedaan, zijn ze zo gevaarlijk dat ze 
dodelijk zijn voor wie er rechtstreeks 
aan blootgesteld wordt. De nucle-
aire energie-sector probeert het af-
val zo veel mogelijk af te schermen 
van mensen door het te begraven in 
bunkers of in de oceaan. Maar het 

afbraakproces van de radioactiviteit 
is zo traag dat het afval een miljoen 
jaar na datum nog altijd radioactief 
is. De landen die als eerste begonnen 
met de bouw van kerncentrales, zo-
als de Verenigde Staten en Duitsland, 
hebben al 20 jaar geen nieuwe meer 
bijgebouwd omwille van de risico’s. 
Hoeveel rampen zoals de recente in 
Fukushima moeten er nog voorko-
men vooraleer er lessen uitgetrokken 
worden? Waarom zou men ook maar 
het kleinste risico willen lopen? In 
India valt elke regio wel in één of an-
dere seismische zone. De meeste van 
India’s bestaande kerncentrales zijn 
wel gebouwd in de seismisch minst 
actieve regio’s, maar liggen dicht bij 
de kust. De structuur van deze centra-
les is zogezegd aardbeving-resistent, 
maar ze zijn nooit gebouwd of getest 
op hun tsunami-bestendigheid. De 
hele kuststreek in India is nochtans 
tsunami-gevoelig. 

veRzet
De inwoners van de dorpen Jasapara, 
Mithi Virdi, Khadarpar en Mandva, 
in het Bhavnagar-district, voeren al 
3 jaar actie tegen de daar geplande 
kerncentrale van 8000 megawatt. De 
strijd wordt vooral gevoerd door ge-
wone dorpelingen. Hun eisen zijn: 
• De afschaffing van de ‘Land Acc-

quisition Act’.
• Gelijk welke wetgeving die de af-

geschafte moet vervangen, mag 
alleen maar ingevoerd worden na 
consultatie van de bevolking.

• Er mag geen land meer onteigend 
worden tot er zo’n vervangende wet 
is ingevoerd.

Infobijeenkomst in Mithi Virdi
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• De achterpoortjes die het mogelijk 
maken voor leveranciers van kern-
centrales en gerelateerd materiaal, 
om te ontsnappen aan aansprake-
lijkheid in geval van accidenten, 
moeten uit de ‘Civil Nuclear Liabi-
lity Bill’ (2010) gehaald worden.

• Er mag geen landbouwgrond meer 
onteigend worden voor grote pro-
jecten.

• De voorgestelde nucleaire energie-
centrale in het Bhavnagar-district 
moet geschrapt worden en alle 
maatregelen die al genomen zijn 
met dit plan voor ogen, moeten 
teruggeschroefd worden.   
Gedurende de laatste drie jaren 

zijn er veel protestacties georgani-
seerd. Het belangrijkste werk was 
eerst en vooral het inlichten van de 
districtbewoners van de vele manie-
ren waarop de nucleaire energiecen-
trale een impact zou hebben op hun 
leven. Hiertoe werden verschillende 
informatiebijeenkomsten georgani-
seerd in de betrokken dorpen. De 
grootste uitdaging blijft het overstij-
gen van de niet-in-mijn-achtertuin-
attitude en het protest te organiseren 
tegen het idee van kerncentrales in 
het algemeen. De eerste reflex van 
de dorpelingen was namelijk te pro-
beren voorkomen dat de kerncen-
trale op de vruchtbare gronden van 
Jasapara en Mithi Virdi gebouwd 
zou worden. Dat het project dan ge-
woon naar andere dorpen verplaatst 
zou worden, kon hen initieel niets 
schelen. Ondertussen werden er al 
verschillende vardas (marsen) geor-
ganiseerd om de bewoners, en in het 
bijzonder de leiders, van andere dor-
pen te bereiken met hun protestver-
haal. Er waren protestbijeenkomsten 
in Bhavnagar, de hoofdplaats van 
het gelijknamige district, waar de 
‘Collector’ resideert (een naam voor 
het hoofd van een district die nog 
stamt uit het tijdperk van het Brits-
Indische rijk, toen deze functionaris 

nog verantwoordelijk was voor het 
verzamelen van de belastingen). 
Er werden al verschillende petities 
overhandigd aan de Collector tegen 
de bouw van de kerncentrale. Dor-
pelingen verzetten zich ook volop 
tegen NPCIL-medewerkers die on-
der politiebegeleiding bodemstalen 
komen afnemen van hun gronden. 
De wetenschappers zijn al verschil-
lende keren succesvol weggejaagd. 
De NPCIL levert constant inspannin-
gen om de dorpsleiders om te kopen. 
Deze strategie heeft tot nu toe nog 
niet veel opgeleverd, vooral dankzij 
de alertheid van de dorpsbewoners. 
De dorpsleiders worden van over-
heidswege immers onder druk gezet 
om de constructie van de centrale 
te ondersteunen. De regeringsleider 
van de staat Gujarat, Narendra Modi, 
ziet het als zijn persoonlijke taak om 
de hele staat te industrialiseren. Met 
alle middelen die hij ter beschikking 
heeft zal hij er dus voor proberen 
zorgen dat dit nucleaire project 
voortgezet wordt.     

maRcheRen in een RoDe 
tRui
Gedurende mijn bezoek aan Gujarat 
afgelopen februari volgde ik een groep 
activisten die zich verzetten tegen het 
vernietigend beleid van ‘overontwik-
keling’ in de staat. De groep heet PSS 
(Paryavaran Suraksha Samiti – Het 
Milieu Protectie Team). Eén van de 
campagnes waar ze volop in betrok-
ken zijn, is het verzet tegen de kern-
centrale in Jasapara en Mithi Virdi. 
Tijdens mijn bezoek participeerden 
ik samen met de PPS aan een protest-
bijeenkomst van lokale boeren tegen 
verschillende aan de gang zijnde pro-
jecten, waaronder de kerncentrale. De 
dorpelingen marcheerden allemaal 
samen naar het bureau van de Col-
lector. Het was een typisch Indische 
mars, met twee welgevormde rijen. 
De vrouwen met hun kleurrijke kle-

derdracht liepen vooraan en werden 
gevolgd door de mannen, allen ge-
tooid in witte hemden. Mijn rode trui 
sprong eruit en het was voor iedereen 
duidelijk dat er zich een ‘vreemdeling’ 
onder de menigte bevond. Toen we 
eindelijk aan het bureau van de Col-
lector aangekomen waren, vernamen 
we dat hij vlug het hazenpad gekozen 
had nadat hij gehoord had dat de 
mars op komst was. Er werd besloten 
om niet te wijken voor de Collector 
de meegedragen brief met eisen, per-
soonlijk zou aanvaard hebben. Terwijl 
we wachtten werd ik uitgenodigd voor 
‘chai’ (thee) door de pers, de boeren 
en zelfs de politie. Iedereen wilde we-
ten wat ik in Bhavnagar kwam doen 
en waar ik vandaan kwam. Toen een 
aantal uren verstreken waren, kwam 
de Collector de brief dan toch in ont-
vangst nemen uit de handen van de 
oudere leiders. Iedereen had daarna 
het gevoel dat de missie voor die dag 
volbracht was. De druk voortdurend 
op de ketel houden, is waar het voor 
de activisten en de inwoners van de 
betrokken dorpen om draait. Toch 
had ik het wrange gevoel dat de eisen 
uiteindelijk in dovemansoren zullen 
vallen. Sinds ik Gujarat verlaten heb 
is het momentum van het verzet op-
gedreven. Meer en meer dorpelingen 
komen te weten wat de verregaande 
gevolgen kunnen zijn van de instal-
latie van een kerncentrale in hun 
district. Ze hebben ondertussen ook 
de krachten gebundeld met de inwo-
ners van dorpen in hetzelfde gebied, 
die hun huizen en gronden dreigen 
te verliezen voor de constructie van 
een cementfabriek. Ze voeren nu sa-
men campagne. Tegelijkertijd maken 
de lobbyisten voor nucleaire energie 
overuren in India. Ze proberen de 
regering ervan te overtuigen dat de 
kerncentrales die ze van plan zijn te 
bouwen van veel betere kwaliteit zijn 
dan die in Fukushima en dat er abso-
luut geen gevaar dreigt  n

Kernenergie is momenteel de  
4de grootste elektriciteitsbron in India, maar het land wil 

zijn nucleaire capaciteit de komende jaren  
fors uitbreiden.
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Grootste dwarsligger 
voor de verwijdering 
van de amerikaanse 
kernwapens uit europa 
is Frankrijk | pieter teirlinck

De laatste jaren verschenen meerdere rapporten over de houding 
van de verschillende NAVO-landen ten aanzien van de Amerikaanse 
vooruitgeschoven tactische kernwapens in Europa, maar de con-
clusies ervan spreken elkaar soms tegen. Voor een nieuw rapport 
van de Nederlandse vredesbeweging werden de NAVO-stafleden 
en alle nationale NAVO-delegaties geïnterviewd. Dat resulteerde in 
een interessant verslag van de kansen op de terugtrekking van de 
kernwapens. 

De auteurs van het rapport erkennen 
dat de sfeer gedurende de laatste ja-
ren veranderde. Het begon in 2007 met 
een opiniestuk van vier Amerikaanse 
politiek oudgedienden over een kern-
wapenvrije wereld. In 2008 was er het 
vijfpuntenplan voor nucleaire ontwa-
pening van VN secretaris-generaal 
Ban Ki-Moon, waarin het idee geop-
perd werd om te beginnen onderhan-
delen over een kernwapenconventie 
in de lijn van de bestaande chemi-
sche of biologische wapenconventies. 
Er was de speech van Obama in april 
2009 over het “zoeken van vrede en 
veiligheid in een kernwapenvrije we-
reld”. De VN Veiligheidsraad belegde 
voor het eerst in de geschiedenis een 
Top over Kernwapens in 2009. Er 
werd toen een resolutie aangenomen 
die stelt dat “de condities geschapen 
moeten worden om een kernwapen-
vrije wereld te bekomen”.  

Voor het eerst werden tactische 
nucleaire wapens ook expliciet be-
noemd. Tijdens de vijfjaarlijkse her-
zieningsconferentie van het Non-pro-
liferatieverdrag (NPT) in 2010, waren 
de Amerikaanse tactische kernwa-
pens de inzet van vele discussies. Zij 
zijn immers een expliciete inbreuk op 
het NPT-verdrag dat stelt dat kernwa-
penstaten geen kernwapens mogen 
verspreiden. In de voorzichtige eind-
tekst stemden alle landen in met het 

feit dat “alle kernwapens, los van hun 
type of locatie” integraal deel moeten 
uitmaken van het kernontwapenings-
proces. Het nieuwe Verdrag voor de 
Vermindering van Nucleaire Wapens 
tussen de VS en Rusland (START), 
ondertekend in april 2010,  schept 
verwachtingen omtrent een verdere 
reductie van zowel strategische als 
tactische kernwapens. In februari 
2011 zette Obama zichzelf de deadline 
van 1 jaar na het van kracht worden 
van het nieuwe START-verdrag om ge-
sprekken met Rusland te beginnen. En 
hoewel het nieuwe Strategisch Con-
cept van de NAVO (SC), vastgelegd in 

2010, nog steeds expliciet vasthoudt 
aan nucleaire wapens, zijn er toch een 
aantal minimale openingen gekomen. 
Het document spreekt expliciet over 

het “scheppen van condities om tot 
een kernwapenvrije wereld te komen” 
en schrapt de oude passage over de 
“aanwezigheid van Amerikaanse nu-
cleaire strijdkrachten in Europa als 
vitaal voor de Europese veiligheid”. 

   
oppoRtuniteiten om 
De keRnWapens WeG te 
kRijGen uit euRopa
Het onderzoek van de Nederlandse 
vredesbeweging stelt vast dat 24 van 
de 28 NAVO-landen de verwijdering 
van de tactische kernwapens uit Eu-
ropa niet zouden tegenhouden. Dat 
is 86% van alle NAVO-landen! Slecht 
3 landen kiezen voor de status quo: 
Frankrijk, Hongarije en Litouwen. 
Albanië heeft geen mening over de 
zaak. Er is dus voldoende politieke 
steun voor een serieuze verandering. 
Bovendien hebben alle 28 landen zich 
in het nieuwe SC akkoord verklaard 
met het creëren van de condities voor 
een kernwapenvrije wereld. En op het 
pad naar een kernwapenvrije wereld 
worden de Amerikaanse kernwapens 
in Europa als ‘laaghangend fruit’ be-
schouwd, de meest makkelijk te pluk-
ken vruchten.  

De tactische kernwapens passen 
immers niet langer in de militaire 
plannen en worden op termijn ook 
duur. De vliegtuigen die ze moeten 
afleveren zijn verouderd. Bovendien 
zijn de kernwapens onbruikbaar tegen 
wat de meeste NAVO-lidstaten als de 
grootste hedendaagse bedreigingen 
beschouwen (terrorisme, piraterij, 
migratie, enz.).

Het rapport ontkracht ook een 
aantal mythes. Het is niet zo dat de 
oude NAVO-lidstaten de kernwapens 

veel liever weg willen dan de nieuwe 
lidstaten. Het is ook niet zo dat alle 
Baltische staten blijven vasthouden 
aan de kernwapens. Zowel Estland als 

De kernwapens in Europa vallen 
strikt genomen onder een bilaterale 

afspraak tussen de VS en het 
respectievelijke gastland. België kan 

dus gerust op eigen houtje tot een 
overeenkomst met de VS komen.
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Letland beschouwen de kernwapens 
als niet langer nuttig en willen ze weg 
als Rusland gelijkaardige stappen on-
derneemt. Enkel Litouwen blijft eraan 
vasthouden zolang niet alle Russische 
tactische kernwapens langs de gren-
zen verdwijnen. Van de 5 Europese 
landen met Amerikaanse kernwapens 
op hun grondgebied, zijn er 3 die aan-
geven dat ze mogen verdwijnen: Bel-
gië, Nederland en Duitsland. De VS zelf 
vindt ook dat ze weg mogen. Ivo Daal-
der, de VS-ambassadeur bij de NAVO 
zou het idee ‘voorwaardelijk’ genegen 
zijn. Turkije en Italië hebben geen 
uitgesproken mening over het onder-
werp, maar zouden een verwijdering 
niet tegenhouden. Als zoveel landen 
vinden dat de kernwapens mogen ver-
dwijnen, waarom werd dat dan niet af-
gesproken op de laatste herziening van 
het Strategisch Concept van de NAVO?

 
DRie GRote  
stRuikelblokken
De afruil tussen de Amerikaanse en 
Russische tactische kernwapens vormt 
een groot struikelblok. Rusland trok al 
zijn kernwapens weg uit de voormalige 
Sovjetstaten. Het wacht nu tot de VS 
dat ook doet. Tot zolang wil Rusland 
niet denken aan onderhandelingen 
over tactische kernwapens. Voor meer 
dan de helft van de NAVO-landen geldt 
er echter een Russische wederkerig-
heid als voorwaarde voor de terugtrek-
king van de Amerikaanse kernwapens. 
De VS wacht op een goedkeuring van 
de NAVO, en Rusland wacht op de VS. 

Er is dus sprake van een serieuze im-
passe. Rusland beschouwt overigens 
haar eigen tactische kernwapens niet 
als een waarborg tegen de tactische 
kernwapens van de VS, maar tegen de 
conventionele militaire superioriteit 
van de NAVO.

Frankrijk vormt het tweede strui-
kelblok. Frankrijk en Groot-Brittannië 
zijn de enige twee landen met eigen 
nucleaire wapens in Europa. Volgens 
het nieuw SC van de NAVO draagt hun 
nucleaire capaciteit bij tot de NAVO-
veiligheid en afschrikking. Frankrijk 
is een buitenbeentje. Het is het enige 
NAVO-land dat geen deel uitmaakt 
van de Nucleaire Planningsgroep van 
de NAVO. Het stippelt dus wel mee het 
NAVO-beleid uit, maar niet de prakti-
sche uitvoering ervan. Dat maakt de 
zaken complex. Bovendien is Frankrijk 
geen toegewijde supporter van een 
kernwapenvrije wereld. Het trad pas in 
1992 toe tot het NPT (dat al in 1970 van 
kracht werd) en stelt zich zeer rigide op. 
Wellicht wil Frankrijk de Amerikaanse 
kernwapens zo lang mogelijk in Europa 
houden omdat ze de aandacht afleiden 
van het eigen kernwapenarsenaal.

De positie van Frankrijk maakt een 
consensus binnen de NAVO onmoge-
lijk. En omdat alle NAVO-landen poli-
tieke consensus nastreven om de co-
hesie binnen het bondgenootschap te 
behouden, vormt dit meteen het derde 
struikelblok. Ondanks het vasthouden 
aan beslissingen bij consensus vallen de 
kernwapens in Europa strikt genomen 
onder een bilaterale afspraak tussen 
de VS en het respectievelijke gastland. 
In het verleden heeft Griekenland in 
samenspraak met de VS een einde 
gemaakt aan hun akkoord en werden 
de Amerikaanse kernwapens terugge-
trokken. In theorie is het dus mogelijk 
voor België om apart een gelijkaardige 
afspraak met de VS te maken. 

De stRuikelblokken 
oveRkomen
Het feit dat president Obama bin-
nen het jaar na de ratificatie van het 
nieuwe START verdrag ( februari 2012) 
opnieuw onderhandelingen wil op-
starten met Rusland over een nieuw 
akkoord over tactische kernwapens, 
is een dankbare deadline om uit de 
VS-Russische impasse te geraken. In 
het voorjaar van 2012 zal er ook een 
belangrijke NAVO-top plaatsvinden in 
Washington. Het zou een goede zaak 
zijn moest de Nucleaire Plannings-

groep van de NAVO (zonder Frankrijk 
dus) binnen het jaar een duidelijk 
mandaat kan geven aan de VS voor 
de terugtrekking van haar kernbom-
men. De zoektocht naar een oplossing 
zal zeer technisch en bureaucratisch 
worden, maar België zou hieraan een 
positieve bijdrage kunnen leveren.  

De cohesie binnen de NAVO en de 
Trans-Atlantische band die tot nu toe 
belichaamd worden door de Ameri-
kaanse tactische kernwapens in Eu-
ropa, kunnen vervangen worden door 
een nieuw soort lijm. Voor sommige 
landen is dat het rakettenschild van de 
NAVO, voor anderen eerder een zicht-
baardere NAVO-aanwezigheid, bvb. 
via gemeenschappelijke manoeuvres. 
Voor anti-Navo organisaties zoals Vre-
de vzw zijn de andere tactische opties 
uiteraard ook niet wenselijk, maar van 
het standpunt van de NAVO-lidstaten 
gezien zijn het wel opties.

Voor struikelblok Frankrijk zijn er 
niet veel elegante oplossingen. Men 
kan proberen om binnen de NAVO 
tegemoet te komen aan de bezorgd-
heden van Frankrijk, maar wellicht 
wil het land vooral horen dat de eigen 
‘force de frappe’ onaangetast blijft.

conclusie  
Positief is dat er momenteel een poli-
tiek draagvlak lijkt te bestaan voor de 
verwijdering van de kernwapens uit 
Europa. Het is echter bedroevend dat 
van dit momentum niet volop gebruik 
kan worden gemaakt. Terwijl een land 
als België in principe op eigen houtje 
met de VS kan overeenkomen om de 
kernwapens weg te halen, staat het 
lidmaatschap de NAVO dat blijkbaar 
in de weg. Een moeilijk te bereiken 
consensus zal bovendien gepaard 
gaan met een militaire afruil waarbij 
de invloed van de NAVO nog verder 
zal toenemen (rakettenschild en meer 
militaire installaties) in Europa. En 
dat is iets waar onze vredesbeweging 
niet op zit te wachten.  n

Wil je onze Belgische politici mee onder 
druk zetten? Onderschrijf dan de peti-
tie ‘Een kernwapenvrije wereld in 2020: 
het moet kunnen!’ op www.vrede.be

Boekgegevens: Susi Snyder and Wil-
bert van der Zeijden, ‘Withdrawal 
issues. What NATO countries say 
about the future of tactical weapons in  
Europe’, IKV PAX CHRISTI, maart 
2011.
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13-05-2011 t.e.m. 30-05-2011
STAdSfESTIvAL AfRIT KuTuNKA

Kutunka is een gratis en duurzaam stadsfestival, 
dat ondertussen al 11 jaar lang de Gentse lente 
inluidt met Zuiderse muziek & ethisch verantwoorde 
consumpties.

Locatie: Het Landhuis,  

Warmoezeniersweg 10, 9000 Gent

Meer info: www.kutunka.tk

14-05-2011
NATIoNALE KLAchTENdAg:  
WAR STARTS hERE

Een campagne tegen oorlogseconomie georganiseerd 

door Vredesactie en Action pour la Paix

De firma Agrexco importeert goederen uit illegale 
Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns 
gebied. Deze handel schendt het internationaal 
humanitair recht. Dien daarom klacht in tegen 
Agrexco en haar partners CAL (Cargo Air Lines) en 
LACHS (Liège Air Cargo Handling Services) wegens 
heling en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. 
Iedereen kan een voorbeeldklacht en de handleiding 
downloaden op www.vredesactie.be. Wie liever 
samen actie voert kan op 14 mei in groep klacht 
neerleggen tegen de drie bewuste bedrijven.

19-05-2011
vERToNINg vAN dE bEKRooNdE 
docuMENTAIRE ARMAdILLo, MET 
KoRTE INLEIdINg vAN Ludo dE 
bRAbANdER (vREdE vzW).

Begin 2009 wordt de jonge Deen Mads voor 
6 maanden uitgezonden naar kamp Armadillo 
in de beruchte Afghaanse provincie Helmand. 
Wederopbouw is de kerntaak, maar dat boeit hem 
niet: oorlog betekent voor Mads in de eerste plaats 
spanning en avontuur. Net als in de computergames 
die hij speelt, bevindt hij zich midden in de actie. 
De toenemende druk van de Taliban maakt van 
de eindeloze patrouilles een zenuwslopende 
ervaring. Bovendien slagen de soldaten er niet in 
om het vertrouwen van de bevolking te winnen: 
in oorlogstijd proberen de Afghanen vooral te 
overleven in de grijze zone tussen goed en kwaad.
De kantelende en tollende camera maakt van 
Armadillo een reis door het brein van jonge mannen 
voor, tijdens en na een levensbedreigende missie.
 
Op 21 en 22 mei 2011 wordt deze documentaire 
nogmaals vertoond, maar zonder inleiding. 

Aanvang: 20u

Locatie: Studio Skoop, Sint-Anna plein, 9000 Gent

25-06-2011
JAARLIJKSE bbQ vAN vREdE vzW 

Let op de BBQ gaat vanaf nu door voor de 
zomervakantie in plaats van erna!

Inschrijven bij julie@vrede.be of via 092334688

Vlees of vegetarisch – prijzen: 13 euro voor 

volwassenen, 7 euro voor kinderen

Meehelpen? Stuur een mailtje naar lene@vrede.be

Aanvang: 18u

Locatie: Vrede vzw, F. Van Arteveldestraat 35, 

9000 Gent 

16-07-2011 t.e.m. 25-07-2011
vREdE op dE gENTSE fEESTEN

Wil je graag een paar uur de stand van Vrede 
bemannen op de Gentse Feesten?  
Mail naar lene@vrede.be

06-08-2011
JAARLIJKSE hIRoShIMA-NAgASAKI 
hERdENKINg

66 jaar geleden werden 2 atoombommen op 
de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, met 
honderdduizenden doden en gewonden tot gevolg. 
Op initiatief van het Vredesoverleg Gent zullen 
66 lampionnen te water gelaten worden in het 
historische stadscentrum van Gent ter herdenking 
van deze verschrikkelijke gebeurtenis. 

Aanvang: vanaf zonsondergang

Locatie: Korenlei, 9000 Gent

21-09-2011
INTERNATIoNALE dAg vAN dE vREdE

Campagne: hang ter gelegenheid van deze dag de 
vredesvlag uit. 
Vlaggen te bestellen bij julie@vrede.be  
(gewone vlag: 6 euro, fietsvlagje: 2 euro)
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STEuN oNzE vREdE
rek. nr. 523-0803211-29

Steunfonds februari-maart 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 Antw 20,-; LB Sint Eloois Vijve 
9,92; LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 10,-; AC Mariakerke 
14,-; EDB Sint Michiels 9,96; JDL Aalst 5,2; WDR 
s’Gravenwezel 12,40; JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-;  
HDS Assebroek 8,-; CDS Gent 79,96; ED Veldegem 
4,96; JPE Gent 20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 
4,96; KL Gentbrugge 7,-; 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 18,-; DW Assebroek 
12,40; DV Eke 10,-; LV A’pen 9,92; WW Kortrijk 4,96;  
JT Merksem 5,80; LV Gent 25,-;WC Brussel 25,-;  
SF Merelbeke 25,-; TH Brussel 5,-; PVO Ronse 25,-; 
PVDA 25,-; RH Destelberge 10,-; TP Menen 25,-;  
SP Forest 25,-; LVG Laeken 25,-; LV Gent 25,-;  
GC Bredene 10,-; GV Vilvoorde 25,-; EDL Nevele 25,-; 
JDC Ledeberg 5,-;GM Mechelen 25,-; JVE A’pen 25,-; 
VHV Leuven 5,-; HB Sint Amandsberg 25,-;  
LVL Geraardsbergen 25,-; FVL Sint-Amandsberg 5,-;  
PM Ansegem 25,-; MP Wilrijk 5,-; DD Gent 10,-;  
HDL Zottegem 25,-; IDC Deurne 10,-; ND Sint-Niklaas 
5,-; AVL Gent 25,-; GM Gent 25,-; TN A’dam 35,-..

Totaal: 981,90 euro!

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

 

Op zondag 29 mei om 15 uur is het weer zover: 

30.000 lopers verzamelen op de esplanade 

van het Jubelpark om de 32ste editie van de 

20km van Brussel te lopen. Ludo de Brabander, 

stafmedewerker van Vrede, loopt mee om 

broodnodig geld in te zamelen voor de vzw.  

Door de besparingswoede van de Vlaamse regering 

moet Vrede vzw het met 20% minder middelen 

doen. Uw bijdrage zorgt er mee voor dat onze 

werking niet in het gedrang komt.

Sponsor Ludo!

Bijdrages zijn welkom op het rekeningnummer  

523-0803211-29 (met vermelding '20 km')
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