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Politici die nauw verbonden zijn met 
de industrie, je vindt ze overal. Hier 

is een voorbeeld uit de kringen van de 
Europese Volkspartij (EPP). Naar aan-
leiding van een stemming in het Eu-
ropees parlement (EP) rond nieuwe 
beleidslijnen over het gebruik van 
grondstoffen, toonde de lobby van de 
mijnsector zich zeer actief. Maar het 
lijkt erop dat het inhuren van lobbyis-
ten eigenlijk verspild geld is voor de be-
drijven. De actiegroep ‘Corporate Euro-
pe Observatory’ wees erop dat er vooral 
in de Europese Volkspartij een aantal 
parlementsleden zitten met opvallend 
nauwe banden met de mijnindustrie. 
De Oostenrijker Paul Rübig zette begin 
maart 2011, onder meer met de fractie-
leider van de EPP, de Duitser Karl-Heinz 
Florenz, een speciale groep op in het EP 
rond grondstoffen. Niet veel later kon-
digde Florenz de oprichting aan van 
een buitenparlementaire groep met 
vertegenwoordigers uit de industrie 
zelf. Een ander belangrijk figuur in dit 
dossier is de Duitse christendemocraat 
Elmar Brok. Hij is de voormalige voor-
zitter van de Parlementaire Commissie 
voor Buitenlandse Zaken van het Eu-
ropees Parlement en zetelde ook in de 
Conventie voor de Europese Grondwet. 
Naar verluidt pleitte hij onlangs voor 
militaire garanties voor de verdediging 
van het Europese grondstoffenbeleid. 
Niet toevallig heeft hij nauwe banden 
met de mediareus Bertelsmann, die 
via dochtermaatschappij Arvato aan 
dienstverlening doet voor de militaire 
sector. Het is niet te verwonderen dat 
het Europees beleid op maat van de 
bedrijven gesneden is.   
(www.corporateeurope.org)

Na de invasie van Irak door de VS 
in 2003, werd het land volledig ge-

leid door het Amerikaans leger. Tijdens 
het eerste jaar van de VS-aanwezigheid 
stuurde Washington Iraaks geld in con-
tanten ter waarde van 20 miljard VS-
dollar richting Irak, ter ondersteuning 
van het bezettingsregime. Het geld was 
o.a. afkomstig uit een oliefonds waarin 
nog Iraakse olie-inkomsten zaten, 
restanten van het vroegere olie-voor-
voedselprogramma dat door de VN in 

New-York beheerd werd. De huidige 
Iraakse autoriteiten stelden onlangs 
echter vast dat het grootste deel van 
dat geld, een slordige 19 miljard dollar, 
verdwenen is tussen de periode 2003 en 
2004. Het vermiste bedrag komt over-
een met een derde van het Iraaks Bruto 
Nationaal Product voor het jaar 2003! 
De financiële zaken van Irak werden 
in die periode nog volledig beheerd 
door de Amerikanen. Amerikaanse 
boekhouders die reeds driemaal een 
doorlichting maakten van het fonds 
kunnen niet vertellen waar het geld 
heen is. Ze vinden immers geen uitga-
vebewijsjes... En zo leerde de bezetter 
het volk rekenen. 
(www.aljazeera.net)

Lakshmi Mittal, de rijkste man van 
Groot-Brittannië en directeur van 

de energiereus ArcelorMittal, heeft 
grootse plannen in de Arctische cirkel. 
Hij wil in het uiterste noorden van Ca-
nada, in Nunavut, een gigantische open 
mijn uitbaten die 23 miljard dollar aan 
ijzererts moet opleveren. ‘Dankzij’ de 
klimaatsverandering, die de poolkap-
pen doet smelten, wordt het heel wat 
gemakkelijker om deze regio industri-
eel te exploiteren. Het enorme project 
vereist de aanleg van heel wat infra-
structuur waaronder wegen, bruggen, 
opslagplaatsen, een spoorweg, een lan-
dingsbaan en verschillende havens. Vol-
gens Mittal zullen zijn plannen veel jobs 
en een pak extra inkomsten opleveren 
voor de lokale regering van Nunavut. 
Milieubewegingen zijn aanzienlijk min-
der enthousiast. Het bedrijf moest zelf 
toegeven dat haar project uitgevoerd 
zal worden in een gebied dat bewoond 
wordt door unieke wilde dieren zoals 
ijsberen, arctische vossen, walvissen 
en walrussen. Het is ook een plek waar 
een waaier aan migrerende vogelsoor-
ten jaarlijks halt houden. Volgens de 
projectleiders van ArcelorMittal is het 
onvermijdelijk dat stukken van de zee-
habitat verloren zullen gaan. Ze geven 
ook toe dat hun activiteiten tot “de acci-
dentele dood van rendieren en zeehon-
den” zou kunnen leiden. Bovendien kon 
een woordvoerder van ArcelorMittal 
niet ontkennen dat een grote diesellek 

in het gebied aanzienlijke ecologische 
gevolgen zou hebben. In een poging de 
ecologisten gerust te stellen voegde de 
woordvoerder er onmiddellijk aan toe 
dat zo’n accident maar weinig waar-
schijnlijk is. De ecologisten werd verder 
op het hart gedrukt dat het bedrijf haar 
“uiterste best zal doen” om vervuiling 
via lekkende rioleringen, het lozen van 
afvalwater en het residu van explosief 
materiaal te voorkomen... Heel gerust-
stellend meneer Mittal.    
(www.theecologist.org)

Om de steun te krijgen van het IMF, 
moest het financieel noodlijdende 

Griekenland een zwaar saneringspro-
gramma slikken. De grote Griekse 
schuldenlast is vooral opgebouwd in de 
periode 2005-2008, toen het volume aan 
totale openstaande leningen steeg van 
80 miljard naar 160 miljard euro. Vol-
gens een rapport van de NAVO zag Grie-
kenland zijn budget voor wapenaanko-
pen tussen 2005 en 2009 met een derde 
stijgen, van 5,4 miljard naar 7,3 miljard 
dollar. Toeval? De meest genereuze 
banken zijn uit die landen afkomstig, 
die de grootste wapencontracten heb-
ben lopen met Griekenland (Frankrijk, 
Duitsland en de VS). Toeval? Volgens 
Europarlemenslid Daniel Cohn-Bendit 
zou president Sarkozy de Griekse pre-
mier Papandreou een goed jaar geleden 
nog duidelijk gemaakt hebben dat hij 
bereid was om Griekenland meer geld 
te lenen op voorwaarde dat de nog lo-
pende wapencontracten gerespecteerd 
zouden worden. Griekenland was de 
vierde belangrijkste importeur van 
wapens in 2009 en besteedt 4,3% van 
zijn BBP aan defensie. Het geeft met an-
dere woorden jaar na jaar geld uit dat 
het niet heeft, aan wapens die het niet 
nodig heeft en dit onder aanmoediging 
van landen die Griekenland kredieten 
blijven verstrekken die het niet kan te-
rug betalen. Dezelfde landen die Grie-
kenland verplichten om zwaar te snij-
den in de sociale overheidsbudgetten. 
Het is natuurlijk wel handig om wapens 
te bezitten die inzetbaar zijn tegen de 
bevolking die op straat komt tegen de 
strenge besparingsplannen.
(www.marianne2.fr) 

Anti-regime betoger in Sanaa, Jemen, 24 februari 2011
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EEN OMVATTEND MILITAIR  
EMBARGO TEGEN ISRAËL!

Ondanks geweldpleging op grote schaal en het vermoorden van Palestijnen en andere Arabische burgers 
-waaronder schoolkinderen en vredesactivisten- zetten vele staten en ondernemingen hun wapen-

handel en militaire samenwerking met Israël gewoon verder. Het Palestijns Boycot, Desinvestering en 
Sancties Nationaal Comité (BNC) roept op tot een omvattend wapenembargo tegen Israël, gelijkaardig 

aan het embargo opgelegd aan apartheid-Zuid-Afrika in het verleden.

bnc

Sinds zijn gewelddadig ontstaan 60 jaar geleden, heeft 
Israël zich ten opzichte van miljoenen Palestijnen 
bezondigd aan moord, verwonding, gedwongen 

verplaatsing, onteigening en vernietiging. Israël gebruikt 
militair geweld om zijn onwettig regime van bezetting, ko-
lonialisme en apartheid in stand te houden. Israël heeft het 
internationaal recht meermaals geschonden en het heeft 
gewapende conflicten uitgelokt of geïnitieerd die gericht 
waren op territoriale expansie via annexatie. Israëls pogin-
gen om het illegaal gebruik van agressieve militaire macht 
te verantwoorden als ‘zelfverdediging’ doorstaat geen en-
kele juridische -noch morele- argumentatie. Staten kunnen 
geen zelfverdediging inroepen voor acties die een illegale 
situatie -die ze in de eerste plaats zelf gecreëerd hebben- te 
verdedigen.  

Israël heeft een goed gedocumenteerd verleden van 
schendingen van het internationaal humanitair recht en de 
mensenrechten gedurende gewapende conflicten, waaron-
der militaire operaties, invasies en bezettingen van Pales-
tijns en ander Arabisch grondgebied, via o.a. het excessief 
en willekeurig gebruik van geweld en via het bewust vise-
ren van de burgerbevolking en civiele infrastructuur. Verder 
heeft Israël systematisch gebruik gemaakt van zijn gewa-
pende conflicten en militaire aanvallen om zijn wapens op 
het terrein te testen en oorlogsdoctrines uit te proberen op 
de Palestijnen en de Libanese burgers. Israël geeft zijn mi-
litaire industrie op die manier een voordeel op de globale 
wapenmarkt. Een voordeel dat van pas komt in het streven 
naar de winsten die het nodig heeft om zijn bezetting, kolo-
nialisme en apartheid in stand te kunnen houden. 

Staten en internationale organisaties zoals de VN 
hebben de wettelijke plicht om te verzekeren dat Israël 
zich aan het internationaal recht houdt, maar hebben aan 
deze plicht verzaakt. De straffeloosheid moedigt Israël 
aan, terwijl zijn internationale militaire handelsrelaties 
bloeien en  het zijn voortdurende geweld, militarisme en 
expansionisme verankert. Ondanks het onweerlegbaar 
en overvloedig bewijs in VN resoluties en rapporten van 
internationale mensenrechtenorganisaties van Israëls 
onwettig gebruik van geweld en wapens, het plegen van 
misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden 
-inclusief collectieve bestraffing-, en zware mensenrech-
tenschendingen blijven buitenlandse regeringen, multi-
laterale agentschappen en bedrijven samenwerken met 
de Israëlische militaire industrie. Ze verhogen zelfs hun 
investeringen of steun aan het Israëlisch militair gerela-

teerd onderzoek. Ze slaan zo munt uit Israëls onwettig 
gebruik van geweld en zijn daarom medeplichtig.  

Veel regeringen in de wereld, net zoals de VN, zwijgen 
nog altijd over Israëls enorme arsenaal aan nucleaire wa-
pens, dat door de internationale civiele maatschappij be-
schouwd worden als één van de grootste bedreigingen voor 
de wereldvrede. Verschillende westerse regeringen waren, 
of zijn nog altijd, rechtstreeks medeplichtig aan de creatie, 
ontwikkeling en ontplooiing van Israëls afschrikwekkende 
nucleaire dreiging. 

Het is meer dan tijd voor een omvattend militair em-
bargo tegen Israël. Dit vormt een cruciale stap in de be-
eindiging van Israëls onwettige en criminele gebruik van 
geweld tegen burgers en staten in de regio. Een embargo is 
een doeltreffende en geweldloze maatregel om Israël aan 
te zetten zich aan zijn verplichtingen onder het interna-
tionaal recht te houden door: 1. De bezetting en kolonisa-
tie van alle Arabische landen (1967) te beëindigen en de 
muur te ontmantelen; 2. De Arabisch-Palestijnse burgers 
van Israël te erkennen als gelijke burgers; 3. Het recht van 
de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun 
huizen en hun eigendommen te erkennen, zoals gestipu-
leerd in VN-resolutie 194. 

In het licht van het voorgaande vraagt het BNC aan 
alle gewetensvolle mensen, bewegingen en organisaties 
van over de hele wereld om deze Palestijnse oproep voor 
een omvattend militair embargo tegen Israël te steunen en 
de regeringen, multilaterale instellingen en de VN,  alsook 
de private en publieke ondernemingen en instituties onder 
druk te zetten om:
1.  De bevoorrading aan Israël van wapens en gerelateerd 

materiaal van elk type stop te zetten, en de bevoorrading 
van alle types van materiaal en licentieregelingen voor de 
aanmaak of onderhoud van militair materiaal te blokkeren.

2.  Geen militair en dual-use materiaal vanuit Israël meer 
in te voeren

3.  De transfers van militaire producten van en naar Israël 
op nationaal niveau tegen te houden.

4.  De samenwerking met het Israëlisch leger, Israëlische 
militaire bedrijven en aan het leger gerelateerde onder-
zoeks- en ontwikkelingscentra te beëindigen.

5.  Alle militair gerelateerde trainingen met en consultaties 
van het Israëlisch leger, Israëlische militaire bedrijven en 
academische onderzoeksinstituties stop te zetten.

6.  Alle militaire hulp aan Israël te staken. 
7.  Zich te onthouden van elke samenwerking met Israël op 

het vlak van de productie en ontwikkeling van nucleaire 
wapens, en te mobiliseren voor een kernwapenvrije zone 
in het Midden-Oosten. n
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Beschamende steun aan IsraëlIsch emBargo 
tegen gaza

Sinds enkele jaren krijgt Israël te maken met een nieuw fenomeen: een erg actieve internationale 
solidariteitsbeweging die het opneemt voor de rechten van de Palestijnen.  

De internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) voelt zich geïnspireerd door 
de campagnes tegen het Zuid-Afrikaans Apartheidsregime. Deze geweldloze beweging bezorgt de 

bezettingsmacht kopzorgen omdat heel wat artiesten gevolg geven aan de oproep om niet meer in Israël op 
te treden. Ook een aantal bedrijven bezweek al onder de publieke druk en zag zich verplicht om investeringen 

in kolonisatieprojecten stop te zetten. Steeds meer consumenten laten zich bovendien overtuigen om 
Israëlische koopwaar in de winkelrekken te laten liggen. De acties worden alsmaar creatiever.  

Zopas was er een ‘Fly-in’ van honderden vredesactivisten uit Europa die samen in de Israëlische luchthaven 
Ben Goerion landden voor een actie die het recht opeistte om vrij naar de Palestijnse gebieden te reizen. 

ludo de brabander

De alertheid en hevigheid waarmee Israël en zijn 
medestanders op die internationale campagnes 
reageren, tonen hoe gevoelig ze liggen. De zionis-

tische regering ervaart ze als erg schadelijk voor het imago 
en de internationale relaties, ook al draagt ze daar zelf 
toe bij. Illustrerend is de brutale Israëlische aanval tegen 
de eerste Gazavloot eind mei 2010, waarbij 9 activisten de 
dood vonden. Een onderzoeksrapport van de VN-Mensen-
rechtenraad was bikkelhard voor het Israëlisch leger. Het 
sprak van standrechtelijke executies, onmenselijke behan-
delingen en andere ernstige schendingen van het interna-
tionaal recht. Dat Israël diplomatieke 
averij opliep, is een understatement. 
De relaties met het voor Israël stra-
tegisch belangrijke Turkije kwamen 
op ramkoers. Israël zag zich door de 
internationale druk verplicht om het 
embargo tegen Gaza wat te verlichten. 
Nadat bekend raakte dat er een tweede 
internationale vloot naar Gaza zou uit-
varen, liet de Israëlische regering niets 
aan het toeval over. Met de hulp van 
Washington oefende ze zware druk uit 
op nationale regeringen om het uitvaren van de boten te 
ontmoedigen. Twee van de boten werden gesaboteerd. VN 
secretaris-generaal Ban Ki-moon viel compleet uit zijn rol 
toen hij verklaarde dat hulpgoederen via ‘legale kanalen’ 
moest worden vervoerd, lees: via door Israël gecontroleer-
de kanalen. Een grootschalige desinformatiecampagne 
schilderde de opvarenden van de ‘vrijheidsvloot II’ af als 
wapensmokkelende terroristen die op een gewelddadige 
confrontatie aansturen of er enkel op uit zijn om Israël 
schade te berokkenen. Er verschenen berichten, foto’s en 
filmpjes die Gaza afschilderen als een aards paradijs, met 
luxehotels en rijk gevulde marktplaatsen, ook al weten we 
uit talloze gezaghebbende rapporten dat de blokkade de 
meeste Gazanen economisch aan de grond heeft gebracht. 

Opvallend was de rol van Griekenland, die de vloot met 
groot machtsvertoon aan de ketting hield. Het land staat 
onder een financiële curatele, waardoor het bijna niet 
anders kan dan zich schikken naar de pro-Israël-politiek 

van een aantal van zijn broodheren. Maar er is meer aan 
de hand. Na het verslechteren van de relaties met Turkije, 
zag Israël zich genoodzaakt om toenadering te zoeken tot 
Griekenland. Omgekeerd zag het noodlijdende Grieken-
land er wel graten in om de rol van Turkije over te nemen. 
Griekenland, dat traditioneel goede relaties onderhield 
met de Arabische wereld en zich behoorlijk kritisch op-
stelde ten aanzien van Israël (waarmee het pas in 1990 
volledige diplomatieke relaties aanknoopte), gooide het 
roer volledig om. Enkele maanden na het incident met de 
eerste Gaza-vloot trok de Griekse premier Papandreou 
naar Israël, het eerste bezoek van die aard in 18 jaar tijd. 
Kort nadien volgde een tegenbezoek van de Israëlische 
premier Netanyahu en kwam het tot een akkoord over 

militaire samenwerking. Israël, dat een 
te klein luchtruim heeft, kan voor zijn 
militaire vluchten voortaan beroep 
doen op Griekenland. In oktober 2010 
hielden beide landen voor het eerst 
gezamenlijke luchtmachtmanoeuvres. 
Na een bezoek van Avigdor Lieberman, 
de extreemrechtse Israëlische minister 
van Buitenlandse Zaken, aan Athene 
begin dit jaar, zetten de twee landen 
samen een Comité voor Strategische 
en Veiligheidssamenwerking op, offici-

eel om te strijden tegen terrorisme. Het is erg waarschijn-
lijk dat het Grieks optreden tegen de tweede Gaza-vloot 
in dit Comité werd voorbereid. In december 2010 trok de 
Israëlische minister van Defensie Vilnai naar Griekenland 
om wapencontracten in de wacht te slepen voor IMI en 
Rafael, twee overheidsdefensiebedrijven, naar verluidt aan 
gunstige financiële voorwaarden. 

Israël kan rekenen op een internationaal goed werkend 
lobby-apparaat om van Washington tot Brussel goodwill te 
creëren voor zijn kolonisatie- en blokkadepolitiek. Dat het 
werkt, is een regelrechte schande. In plaats van de blokkade 
te viseren als een duidelijke vorm van collectieve bestraffing 
in strijd met het internationaal humanitair recht (de vierde 
Conventie van Genève), liet de zogenaamde internationale 
gemeenschap, met inbegrip van de Europese Unie, zich nog 
maar eens voor de kar spannen van de Israëlische bezet-
tingspolitiek. De blokkade tegen Gaza is via Griekenland 
opgeschoven naar de Europese grenzen. n
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hoop in afghanistan? | David Zlutnick

Interview met Malalai Joya, een Afghaanse vrouwenrechtenactiviste.

Malalai Joya is een activiste en de auteur van het verhelderende boek ‘Een vrouw tussen krijgsheren’ 
(Uitgeverij De Geus, 2010). Ze was een verkozen lid van de vergadering die in 2003 de nieuwe Afghaanse 
grondwet moest goedkeuren en werd in 2005 verkozen tot volksvertegenwoordiger in het Afghaans na-
tionaal parlement. In 2007 werd ze geschorst omdat ze bepaalde andere parlementsleden systematisch 
omschreef als krijgsheren en oorlogsmisdadigers. Zowel over de VS/NAVO-bezetting in Afghanistan, de 
regering van president Karzai, als over de Taliban en andere fundamentalisten, laat ze zich uitgesproken 
kritisch uit. Ze overleefde al vier aanslagen op haar leven en woont momenteel ondergedoken in  
Afghanistan, vanwaar ze haar werk probeert verder te zetten. Deze tekst is een transcriptie van een 
interview gefilmd door documentairemaker David Zlutnick op 9 april 2011 in San Francisco.  
Malalai Joya was toen op een sprekerstournée door de Verenigde Staten. 

Je hebt het in je spreekbeurten 
vaak over de hoop op een betere 
toekomst die de Afghanen koester-
den vlak na de verdrijving van de 
Taliban. Wat was je mening over 
de Amerikaanse invasie in 2001 
en wat verwachtte jij van een post-
Taliban Afghanistan? Hoe verhou-
den die verwachtingen zich met 
het afgelopen decennium van VS/
NAVO-bezetting? 

Malalai Joya: Als activist en als 
een lid van de oorlogsgeneratie, weet 
ik dat Afghanistan een geschiedenis 
kent waarin de bevolking zich nooit 
heeft neergelegd bij bezetting. Drie 
maal hebben de Britten ons land wil-
len bezetten en daarna poogde de 
supermacht de Sovjet-Unie hetzelfde 
te doen, maar allen werden ze gecon-
fronteerd met het verzet van het volk. 

We hadden in ieder geval geen goede 
herinneringen aan het bestuur door 
buitenlandse regeringen. Daarom was 
ik achterdochtig voor de VS-regering 
en de NAVO. Maar als activist had ik 
een nauw contact met de bevolking 
en ik zag hoe er een straaltje hoop 
opleefde in de harten van de mensen, 
omdat ze dachten dat de buitenlan-
ders deze keer eerlijk zouden zijn ten 
opzichte van de bevolking. 

Maar na 9/11 en de Bonn-akkoor-
den van december 2001 [die een tijde-
lijke autoriteit installeerde met het oog 
op de heropbouw van de staat] zagen 
de mensen in dat de VS en de NAVO 
hen van de regen in de drop dreven. 
De Taliban werd vervangen door fun-
damentalistische krijgsheren die op 
mentaal vlak identiek zijn aan de Tali-
ban, maar er fysiek gewoon moderner 
uitzien. De wortels van alle miserie in 
Afghanistan liggen bij deze krijgshe-
ren.[Ze vochten met de steun van bui-
tenlandse actoren, waaronder de VS, 
tegen de Russische bezetter en waren 
verantwoordelijk voor de burgeroorlog 
tussen 1992 en 1996]. Dus de mensen 
veranderden van gedacht. Dag na dag 
bombardeert de NAVO ondertussen 
vanuit de lucht en worden er onschul-
dige burgers gedood -de meesten van 

hen vrouwen en kinderen. Er werden 
zelfs trouwpartijen gebombardeerd 
zoals in de provincies Nangarhar en 
Nuristan. In mijn eigen provincie, Fa-
rah, vermoordden de Amerikaanse be-
zettingstroepen vorig jaar 150 burgers 
op één dag met hun bombardementen. 
De meesten van hen alweer vrouwen 
en kinderen. Er werd zelfs witte fosfor 
gebruikt. Eén student aan de universi-
teit kreeg te horen dat bij dit slagveld 

19 van zijn familieleden afgemaakt wa-
ren op één dag. Niet zo lang geleden 
werden in de provincie Kunar nog 65 
onschuldige burgers vermoord door de 
bezettingstroepen. In dezelfde provin-
cie werden in een dorp negen kinderen 
gedood door bombardementen terwijl 
ze hout aan het inzamelen waren. De 
lijst van slachtpartijen is lang. 

Het is daarom dat meer en meer 
mensen er geleidelijk aan van over-
tuigd raakten dat de Amerikanen ei-
genlijk wraak wilden nemen voor de 
slachtoffers van 9/11 op de onschul-
dige mensen van Afghanistan -niet 
op de Taliban of de krijgsheren. Dag 
na dag bewijzen de bezettingstroepen 
aan de Afghaanse bevolking -en ook 
aan de mensen over de hele wereld- 
dat dit niet louter een zogenaamde 
oorlog tegen de terreur is, maar een 
oorlog tegen onschuldige burgers. De 
afgelopen tien jaren van bezetting ver-
spilden de VS en de NAVO het bloed 
van hun soldaten en het geld van hun 
belastingsbetalers. Het gaat hier over 
miljarden dollars. 

Ik denk dat mensen uit de VS en 
van over de hele wereld, die geloven in 
rechtvaardigheid, het eens zijn met de 
Afghaanse bevolking: democratie kan 
er nooit komen via een militaire inva-
sie, via oorlog, via bezetting, via het 
bombarderen van trouwpartijen en via 
het doden van onschuldige burgers. De 
Afghanen zouden willen dat het geen 
militaire invasie was, maar een invasie 
van scholen en hospitalen. Maar mijn 
land wordt bezet en er wordt een wet-
teloze, onveilige en gevaarlijke situatie 
in stand gehouden. Allemaal omwille 
van eigen belangen: regionale, econo-
mische en politieke belangen. 

2

Momenteel zit mijn volk geprangd 
tussen drie machtige vijanden: 
de krijgsheren, de Taliban en de 

bezettingstroepen. 
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Je bent dus voor een onmiddel-
lijke terugtrekking van de NAVO 
uit Afghanistan? Wat denk je dat 
er zal gebeuren, zowel op korte als 
op lange termijn, als de NAVO zich 
terugtrekt?

Malalai Joya: Momenteel zit mijn 
volk geprangd tussen drie machtige 
vijanden: de krijgsheren, de Taliban 
en de bezettingstroepen. Met de terug-
trekking van de buitenlandse vijand 
zal het volk nog altijd strijd moeten 
voeren tegen twee interne vijanden. De 
mensen zullen tot het einde vechten 
omwille van de haat die ze voelen voor 
de Taliban en de krijgsheren. De aan-
wezigheid van de bezettingstroepen 
in Afghanistan verdubbelt de miserie 
omdat ze de krijgsheren en de Taliban 
sterker maakt. [De buitenlandse troe-
pen versterken de krijgsheren omdat 
ze van hun diensten gebruik maken in 
de strijd tegen de Taliban en omdat ze 
een legitiem onderdeel van het Karzai-
regime geworden zijn via de door het 
buitenland gesponsorde verkiezingen. 
De Taliban worden versterkt door de 
loutere aanwezigheid van de buiten-
landse troepen omdat ze zich zo een 
aura van nationale verzetsstrijders 
kunnen aanmeten]. De bezetting en de 
oorlog maken onze strijd voor recht-
vaardigheid, democratie en vrouwen-
rechten veel moeilijker. Het is net alsof 
we nog altijd onder de Taliban leven. 
De mainstream media en de politici 
hebben het voortdurend over de bur-
geroorlog die zou uitbreken indien de 
buitenlandse troepen zich zouden 
terugtrekken, maar niemand heeft 
het over de burgeroorlog die momen-
teel aan de gang is. Vandaag heerst er 
burgeroorlog! En de krijgsheren die 
betrokken waren bij de burgeroorlog 
in Afghanistan van 1992 tot 1996, die 
alleen in Kaboel 65.000 onschuldige 
mensen vermoordden, de nationale 
eenheid vernietigden en vele misda-
den pleegden gelijkaardig aan die van 
de Taliban, worden nu aan het volk op-
gedrongen. Ze hebben bloed aan hun 
handen, maar dragen een maatpak en 
een das. Als de buitenlandse troepen 
zouden vertrekken zou de burgeroor-
log niet gevaarlijker, moeilijker of ri-
sicovoller zijn dan die nu al is, maar 
het zou tenminste één vijand minder 
betekenen. De ruggengraat van de 
krijgsheren en de Taliban zou gebro-
ken worden. Er heerst trouwens geen 
greintje twijfel: de Afghanen willen de 
terugtrekking van de NAVO-troepen. 

Ik vraag dus solidariteit van organisa-
ties die naar gerechtigheid streven, or-
ganisaties die naar vrede streven men-
senrechtenorganisaties en academici, 
de anti-oorlogsbeweging, internatio-
nale democratisch gezinde politici, 
enzovoort. Zij moeten de handen in 
elkaar slaan met het Afghaanse volk. 

Verschillende commentatoren, 
waaronder jijzelf, hebben de huidi-
ge situatie in Afghanistan een ver-
volg op de ‘Great Game’ genoemd, 
de strijd tussen imperiale machten 
voor controle over de regio, die 
zich eeuwenlang heeft afgespeeld. 
Hoe zie je de impact van de Great 
Game vandaag? 

Malalai Joya: Al tien jaar zijn im-
periale machten dit schaakspel aan 
het spelen en ze spelen nog altijd 
verder. Ze verschuiven de pionnen 
en gebruiken de krijgsheren ondanks 
de misdaden die ze in het verleden 
pleegden. De NAVO bezet mijn land 
omwille van de geopolitieke locatie 
ervan. We zijn er trots op dat we in het 
hart van Azië liggen, maar soms den-
ken we dat onze locatie onze eeuwige 
vloek is. De controle van Afghanistan 
betekent een grip op andere Aziati-

sche machten zoals Rusland, China, 
Iran, enzovoort. Bovendien verzekert 
de controle over Afghanistan ook 
een gemakkelijke toegang tot de gas 
en olie van de Centraal-Aziatische re-
publieken. Vandaag wordt 93% van de 
opium in de wereld geproduceerd in 
Afghanistan. Zoals zelfs de New York 
Times rapporteerde, is de broer van 
Hamid Karzai, Ahmed Wali Karzai, 
een bekende drugsbaron. Toch staat 
hij op de loonlijst van de CIA. Sinds 
2001 is er een exponentiële stijging 
van de opiumproductie in Afghani-
stan. Terwijl Karzai’s regime al meer 
dan 30 miljard dollar ontvangen heeft, 
is Afghanistan nu het tweede meest 
corrupte land ter wereld. Het meeste 
van dit geld verdween rechtstreeks 
in de zakken van de krijgsheren, de 
drugsbaronnen en de misdadigers. 
Een Wikileaks-document onthult 
zelfs dat de vice-president van Afgha-
nistan, Zhia Mehsud, op een bepaald 
moment 52 miljoen dollar overge-
bracht heeft van de Afghaanse lucht-
haven naar de luchthaven in Dubai. 
Niemand heeft hem tegengehouden 
en niemand vroeg hem “hoe kom je 
aan dit geld?”. Miljoenen en miljar-
den verspilde dollars! Afghanistan 
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had er vandaag kunnen uitzien als 
het paradijs als ze een kans hadden 
gegeven aan democratisch ingestelde 
mensen, de activisten van mijn land, 
de hoog opgeleide professoren,... We 
hebben er genoeg. Maar neen, ze ver-
spilden al hun geld aan een bende 
moordenaars. Je kan op de websites 
van Human Rights Watch en Amnesty 
International zien hoe erg het gesteld 
is. Er zijn ook al vele boeken over ge-
schreven ‘Ghost Wars’ [door Steve 
Coll], ‘Bleeding Afghanistan’ [door 
Sonali Kohatkar en James Ingalls], 
‘Devil’s Game’, een boek van Robert 
Dreyfuss die de rol van de CIA uitlegt 
in Afghanistan en andere moslimlan-
den. De CIA creëerde de fundamen-
talisten, ondersteunde hen en elimi-
neerde tal van democratisch gezinde 
bewegingen, partijen, intellectuelen 
en individuen via hen. De bevolking 
werd onderdrukt. 

De buitenlandse troepen ver-
moorden in Afghanistan op brutale 
wijze mensen en spotten met de lij-
ken. Misschien heb je al gehoord van 
het rapport van Der Spiegel [Dit ma-
gazine rapporteerde over de wanda-
den van Amerikaanse ‘moord-teams’ 
in Afghanistan en publiceerde gruwe-
lijke foto’s genomen door de VS-solda-
ten zelf, waarop ze o.a. triomfantelijk 
poseren met verminkte lijken]. Naar 
aanleiding van deze onthullingen 
probeert de VS de mensen in het 
Westen zand in de ogen te strooien 
door een aantal van deze afgrijselijke 
soldaten voor de rechter te brengen. 
Maar dat is niet genoeg. Ze zouden 
beter de Amerikaanse minister van 
Defensie Robert Gates en generaal 
David Patraeus [opperbevelhebber 
van de troepen in Afghanistan] aan-
klagen. Zij bevelen de troepen immers 
om onschuldige mensen te doden. De 
soldaten zijn zelf het slachtoffer van 
het foute beleid van de oorlogssto-
kers. Barack Obama zou geïnterpel-
leerd moeten worden over zijn fout 
beleid. Misschien heeft hij al positieve 
dingen gedaan voor het Amerikaanse 
volk, maar ten opzichte van mijn volk 
ontpopte hij zich gedurende de afgelo-
pen jaren dat hij aan de macht was als 
een tweede, en zelfs nog gevaarlijkere 
Bush. Ik geef een paar voorbeelden 
die dit bewijzen. Gedurende de afge-
lopen tien jaar van bezetting speelden 
de Amerikanen Tom en Jerry met de 
Taliban en nu nodigt Obama ze for-
meel uit om de regering te vervoegen. 

Ook de Afghaanse krijgsheer Gulbud-
din Hekmatyar [die in het verleden al 
een waar bloedbad aanrichtte], wordt 
door de Obama-administratie gewoon 
uitgenodigd om de regering te vervoe-
gen. Ten tijde van de Bush-administra-
tie plakte er nog een beloning op het 
hoofd van deze oorlogsmisdadiger 
-levend of dood. En dan was er de 
‘surge’, het opdrijven van de troepen 
[in december 2009], wat alleen maar 
geleid heeft tot meer slachtpartijen, 
meer miserie, meer tragedie en meer 
zorgen voor het Afghaanse volk.  
Obama zorgde er ook voor dat de oor-
log van Afghanistan zich uitbreidde 
over Jemen en Pakistan. De drones 
[onbemande gevechtsvliegtuigjes] 
hebben al te veel levens gekost. 

Recent vertelde je dat er verzet 
aan het groeien is tegen de Karzai-
regering dat volledig los staat van 
het gewapend verzet van de Ta-
liban. Kan je iets meer vertellen 
over deze volksbewegingen en hoe 
ze ontstaan zijn?

Malalai Joya: Ja, er zijn inderdaad 
twee soorten van verzet aan de gang 
in mijn land. Eén is het reactionaire 
verzet van de Taliban. Een tweede 
soort is het verzet van de gewone 
Afghaanse mensen: mannen en vrou-
wen, onschuldige mensen, families 
van slachtoffers, studenten van de 
universiteit, de weinige democratisch 
gezinde partijen die we rijk zijn,... Ze 
komen op straat en organiseren be-
togingen. Dat is hoop. Het is een ver-
zet van doodgewone mensen en het 
toont de haat van het volk tegen de 
bezetting. 

Karzai’s marrionettenregime had 
het op een bepaald moment over de 
permanente Amerikaanse militaire 
basissen in Afghanistan en wilde het 
aantal militaire basissen van de VS 
in het land nog uitbreiden. Toen de 
mensen dit nieuws vernamen organi-
seerden de democratisch gezinde Af-
ghaanse Solidariteitspartij betogingen 
in Herat, Kaboel, Farah, Mazar-i-Sharif 
en Jalalabad. Ze nodigden mij ook uit 
om hun demonstratie te vervoegen. 
Om veiligheidsredenen kon ik echter 
niet gaan, maar honderden mensen 
sloten zich wel aan bij de betogingen. 
Toen de studenten van de universiteit 
het nieuws te horen kregen van de eer-
der vermelde slachtpartij waarbij 150 
mensen op één dag vermoord werden, 
kwamen ze op straat. De meesten van 

hen met plakkaten gericht tegen de 
bezetting. Er zijn nog vele andere 
voorbeelden van het verzet van het 
volk waar in de mainstream media 
nooit over gerapporteerd wordt. Elke 
dag groeit het verzet aan. Maar het 
heeft zijn tijd nodig in mijn land. 

 
Denk je dat het verzet gerelateerd 
is aan de massale volksopstanden 
doorheen de Arabische wereld? 
Hoe bekijk je deze groeiende be-
weging in het Midden-Oosten en 
hoe denk je dat het Afghanistan 
kan beïnvloeden?

Malalai Joya: Ik geloof dat het een 
uitstekend voorbeeld is van de grote 
macht van het volk. Ik ben ervan over-
tuigd dat geen enkele natie bevrijding 
kan schenken aan een andere natie. 
De geschiedenis toont dat alleen de 
bevolking van de natie zichzelf kan 
bevrijden. Als je naar de landen in 
kwestie kijkt zie je overal dictators. Ze 
kunnen niet eeuwig aan de macht blij-
ven. Dag na dag komen mensen tegen 
deze dictators in opstand. En het po-
sitieve punt is dat deze glorieuze op-
stand aan de gang is in de Arabische 
wereld. De regimes van de dictators 
worden verwijderd, maar jammer 
genoeg blijft het systeem in tact. En 
ik zie ook geen verenigd leiderschap 
in deze landen. Dit is een constante. 

Maar uiteraard geeft deze op-
stand ook sterkte en hoop aan de Af-
ghaanse bevolking. Ze heeft ook een 
gigantische, positieve impact gehad 
op naburige landen zoals Iran. Daar 
waren er in het verleden al mensen die 
zich verzetten tegen het regime. Hun 
bloed heeft al gevloeid in de strijd. En 
nu komen mannen en vrouwen -de 
jongere generaties- opnieuw in op-
stand. In de gevangenissen van Iran 
hangen ze deze jonge opstandelingen 
gewoon op. Ook in andere landen in 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
verheffen deze moedige activisten, 
deze vrijheidslievende strijders, hun 
stem tegen dictators en hun fascis-
tische regimes. Het is een bron van 
hoop en inspiratie. Niet alleen voor 
mijn volk, maar voor miljoenen men-
sen. In mijn land heeft het verzet tijd 
nodig om te groeien. De meeste men-
sen zijn werkloos, ze zijn arm, ze heb-
ben geen voedsel om hun families te 
eten te kunnen geven en de meesten 
hebben geen onderwijs genoten. Van 
de vrouwelijke helft van de bevolking 
is 80% ongeletterd. Daarom geloof 
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ik dat onderwijs de sleutel is. Maar 
alles vergt tijd. In Afghanistan is er 
geen enkele echt sterke partij, noch 
een verenigd leiderschap. De mensen 
hebben echter genoeg van de bezet-
ting, genoeg van de krijgsheren en de 
Taliban. Ze haten hen. We werken aan 
democratie, voor de vrede en tegen de 
bezetting. Hopelijk zal op een dag in 
de toekomst een even glorieuze op-
stand uitbreken in mijn land als in de 
Arabische landen. 

Een deel van de rechtvaardiging 
voor de VS-invasie van Afghanistan 
in 2001, was de bevrijding van de 
vrouwen en het uitroeien van het 
misbruik en de onderdrukking. 
Kan je dit onderwerp toelichten? 
Hoe is de situatie nu in het land, 
en specifiek in het door de regering 
gecontroleerde deel ervan?

Malalai Joya: Vandaag weet ie-
dereen gelukkig af van de Taliban, die 
vrouwenhatende terroristen. Toen ze 
aan de macht waren, waren scholen en 
educatie verboden voor alle meisjes en 
vrouwen. Na 9/11 heeft de VS een aan-
tal scholen en universiteiten gebouwd, 
vooral in de grote steden, specifiek om 
hun bezetting te kunnen verantwoor-
den. Er zijn officiële rapporten waarin 
staat dat honderden van deze scholen 
alweer gesloten zijn en dat miljoenen 
meisjes en vrouwen niet naar school 
kunnen om veiligheidsredenen. Bij-
voorbeeld in Kandahar is al twee maal 
zuur in het gezicht gegooid van meisjes 
die op weg waren naar school. Zelfs de 
meisjes die naar school gaan in Kaboel 
zijn niet veilig. Recent werd door de 
media gerapporteerd dat een tiental 
meisjes die er naar een Afghaans-Turk-
se school gingen, vergiftigd werden. 
Hoe wil je dat de getroffen families ze 
de volgende dag opnieuw naar school 
sturen? Jonge meisjes van 12 à 14 jaar 
die naar school gaan worden soms 
verkracht. Het zijn beestachtige om-
standigheden. Twee vrouwen in de 
Ghazni provincie werden onlangs be-
schuldigd van prostitutie en publieke-
lijk geslagen met zwepen. Eén van hen 
was zelfs zwanger. Daarna werden ze 
gedood met een schot in het hoofd. De 
lijst van voorbeelden is eindeloos. De 
situatie voor de vrouwen is even erg 
als tijdens de Taliban. Er wordt zelfs 
misbruik gemaakt van de miserie van 
de vrouwen. Een verhaal in Times Ma-
gazine met de bekende foto van Bibi 
Aisha, het Afghaans meisje met het 

verminkte gezicht, had als kop: “Wat 
zal er met de vrouwen gebeuren als 
we weg gaan?”. Maar er wordt nooit 
geschreven over wat er met de vrou-
wen gebeurt terwijl de buitenlandse 
troepen aanwezig zijn. Vrouwen wor-
den verminkt door clusterbommen of 
witte fosfor, maar worden nooit naar 
het Westen overgebracht voor behan-
deling want dan zouden de misdaden 
blootgelegd worden. 

Persoonlijk kan ik als vrouwelijke 
activist die al jaren werkzaam is in 
Afghanistan gemakkelijk vergelijken. 
Tijdens de donkere periode van de 
Taliban was het risicovol voor mij om 
te werken, zelfs onder een boerka. 
Maar vandaag is het evenmin veilig 
om te werken, ondanks het feit dat 
ik mij nog altijd verstop onder een 
boerka en dat ik lijfwachten heb. Die 
ellendige boerka, een symbool van de 
onderdrukking van de vrouw, geeft 
vandaag nog altijd een zekere graad 
van veiligheid en simpelweg een le-
ven aan veel Afghaanse vrouwen -ze-
ker aan de activisten. Toch waren er 
al verschillende aanslagen op mijn le-
ven. De Afghaanse vrouwen die leven 
en opgegroeid zijn in het Westen, en 

die pro-bezetting en pro-oorlog zijn, 
begrijpen de zorgen en de pijn van de 
vrouwen in Afghanistan niet. De pijn 
van de families van de verkrachtings-
slachtoffers. [Joya haalt een foto uit 
van een jong meisje]. Hier zie je een 
7-jarig meisje dat brutaal verkracht 
werd door krijgsheren. Ik heb haar 
ontmoet. Al deze mooie kinderen 
[Joya bladert door een map vol foto’s 
van dode en gewonde Afghaanse 
kinderen] werden gebombardeerd 
en vermoord. Er zijn nog veel meer 
foto’s. Dit zijn geen terroristen! Deze 
onschuldigen worden gedood en in de 
mainstream media wordt het aantal 
dode burgers schaamteloos verlaagd 
door hen opstandelingen te noemen. 
Mijn boodschap aan de hele wereld 
is dat de gewone mensen in Afghani-
stan willen dat er positie ingenomen 
wordt tegen de bezetting en tegen de 
wreedheden ervan, maar ook tegen 
de brutaliteiten van de islamistische 
fundamentalisten, de Taliban en de 
krijgsheren. Ik neem alvast mijn ver-
antwoordelijkheid op.  n

David Zlutnick is een documentairemaker die 
leeft en werkt in San Francisco.
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tunnelvisie in afghanistan | Antoine Uytterhaeghe

De Amerikaanse president en Nobelprijs-voor-de-vrede-winnaar Barack Obama, kondigde zopas met 
het nodige trompetgeschal aan dat 33.000 Amerikaanse militairen Afghanistan zullen verlaten tegen de 
zomer van 2012. Volgens de president zal de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen tegen 2014 niet 
meer nodig zijn en zullen de Afghaanse troepen tegen dan “de veiligheid zelf kunnen verzekeren”.  
Het voorstel van de president is echter aanzienlijk minder indrukwekkend dan hij wil laten uitschijnen. 
Dat is duidelijk voor iedereen die een beetje kan tellen en rekenen. 

Maandenlang hebben het Witte 
Huis en het Pentagon gekibbeld over 
de terugtrekking van de soldaten. 
Amerikaans minister van Defensie 
Robert Gates en opperbevelhebber 
van de buitenlandse troepen in Af-
ghanistan generaal David Petraeus, 
maken zich zorgen. Ze vinden dat de 
Amerikaanse troepen in Afghanistan 
niet te overhaast teruggetrokken mo-
gen worden. Obama moest van zijn 
kant echter rekening houden met de 
groeiende oorlogsmoeheid van de 
VS-bevolking en de hoge kosten van 
de Amerikaanse kruistocht. In het 
totaal spendeerde de VS sinds 2001 
al meer dan 1500 miljard dollar aan 

oorlogsvoering en de oorlog in Af-
ghanistan kost momenteel meer dan 
3,5 miljard dollar per maand. Dat is 
een wekelijks kostenplaatje van 117 
miljoen dollar of ongeveer 30 miljoen 
dollar per dag! In een opiniepeiling 
uitgevoerd door de Amerikaanse te-
levisiezender CBS heeft 64% van de 
ondervraagde VS-burgers zich uit-
gesproken voor een snelle terugtrek-
king. De Amerikaanse legerleiding, 
gesteund door republikeinse con-
gresleden, blijft er echter op hameren 
dat het huidige troepenbestand nog 
voor minstens 2 jaar gehandhaafd 
zou moeten worden.

WIskunde
Een belangrijke voetnoot bij de aan-
kondiging van de terugtrekkingsplan-
nen van de Amerikaanse president: 
toen Barack Obama zijn ambt opnam, 
waren er zo’n 33.000 VS-soldaten in 
Afghanistan gestationeerd. Als pre-
sident verdrievoudigde Obama het 
Amerikaanse troepencontingent in 
Afghanistan. We mogen dus vooral 
niet uit het oog verliezen dat wanneer 
hij zijn aangekondigde terugtrekking 
van 33.000 soldaten waarmaakt, er 
tegen de zomer van 2012 nog steeds 
ongeveer 66.000 Amerikaanse solda-
ten in het land aanwezig zullen zijn! 
Dat is dubbel zoveel soldaten als bij 

het begin van Obama’s ambtstermijn. 
De door de president geplande terug-
trekking zou de oorlog in Afghanistan 
dus verre van tot een einde brengen. 
Gedurende zijn ambt voerde Obama 
twee belangrijke troepenstijgingen 
door. In februari 2009 kondigde hij de 
zending van 20.000 extra soldaten aan 
en in december 2009 zei hij dat er voor 
de geplande ‘surge’ nog eens 33.000 
troepen naar Afghanistan zouden 
gestuurd worden. Samen met andere 
kleinere stijgingen komen we tot een 
totaal van 100.000 extra manschap-
pen. In een TV-toespraak vanuit het 
Witte Huis, verkondigde Obama dat 

de terugtrekking van de Amerikaanse 
troepen zal beginnen vanaf juli 2011. 
Tegen het einde van het jaar zouden 
er zo’n 10.000 Amerikaanse soldaten 
Afghanistan verlaten moeten hebben. 
Tegen de zomer van 2012 moeten er 
nog 23.000 volgen. Op deze manier 
zal tegen de zomer van volgend jaar 
alleen de troepenversterking van 
december 2009 ongedaan gemaakt 
worden! Over het verdere tijdschema 
zweeg Obama. Hij verkondigde alleen 
maar dat de terugtrekking constant 
zal zijn. Hij zei ook dat de taak en de 
opdracht van de VS-strijdkrachten in 
Afghanistan er in de toekomt uitslui-
tend uit zal bestaan “ondersteuning” 
te bieden aan de Afghaanse troepen. 
Het overgangsproces moet tegen 2014 
een feit zijn. Een deel van de door de 
VS gefinancierde en opgeleide Af-
ghaanse militairen en politieagenten 
die de veiligheid moeten verzekeren 
vanaf 2014, maken zich volgens re-
cent gepubliceerde rapporten echter 
schuldig aan het terroriseren, folteren 
en doden van gevangenen.

Hamid Karsai verheugde zich over 
de aankondiging van Obama, maar de 
Taliban dreigt met het opdrijven van 
haar offensief. De Afghaanse president 
verklaarde onlangs dat er gesprekken 
met Washington aan de gang zijn over 
de mogelijkheid om na 2014 toch nog 
Amerikaanse troepen stand-by te heb-
ben in het land. De onderhandelingen 
moeten uiteindelijk leiden tot een 
‘Strategische Partnerschapsdeclaratie 
voor na 2014’. Kritische waarnemers, 
vooral in de Afghaanse buurlanden, 
noemen dit cynisch het ‘Permanente 
Basissen Akkoord’. Het is immers 
een publiek geheim dat het Pentagon 
streeft naar een blijvende aanwezig-
heid en een langlopend gebruik van 
de militaire basissen in Afghanistan. 
Het land ligt geostrategisch gezien iets 
te gunstig om het zomaar te verlaten 
(vlak bij Rusland, China, Iran en de 
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Als Obama de aangekondigde 
terugtrekking waarmaakt,  

zullen tegen de zomer van 2012 nog 
altijd dubbel zoveel soldaten in 

Afghanistan aanwezig zijn dan bij het 
begin van zijn termijn.
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gasrijke Centraal-Aziatische repu-
blieken).

verkIezIngen
Sinds Obama het Witte Huis betrok, 
zijn de verliezen voor de Amerikaanse 
bezettingsmacht in Afghanistan ver-
vijfvoudigd. Tijdens de Bush-periode 
stierven in Afghanistan 630 Ameri-
kaanse soldaten, een gemiddelde van 
6,5 per maand. Sinds het aantreden 
van Obama in januari 2009, zijn er (be-
gin juli 2011) al 1026 soldaten gesneu-
veld. Dat is een gemiddelde van 33 per 
maand. De bewering van Obama, dat 
hij de troepenafbouw begint vanuit 
een positie van sterkte, slaat dus op 
niets. Obama’s holle frasen, zoals: “Het 
licht aan het einde van de tunnel voor 
een duurzame vrede is al merkbaar”, 
doen denken aan de beruchte onge-
fundeerde uitspraken uit de tijd van de 
Vietnam-oorlog. Het Witte Huis en de 
Amerikaanse media hadden het toen 
ook voortdurend over het licht aan het 
eind van de tunnel.

Met de toenemende oorlogsmoe-
heid van de eigen bevolking, beloofde 
Obama dat hij zich meer zal concen-
treren op de interne economische 
problemen van de VS. Alleen aan 
de oorlogen in Irak en Afghanistan 
spendeerde de VS (op 8 juli 2011) al 
ongeveer 1.219.000.000.000 dollar (!), 
met een enorme staatsschuld en heel 
wat sociaal-economische problemen 
tot gevolg. Het is waarschijnlijk niet 
toevallig dat Obama, zo dicht bij de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen 
van 2012, plotseling verkondigt dat er 
dringend geïnvesteerd en geïnnoveerd 
moet worden om arbeidsplaatsen en 
de bloei van bedrijven in de VS te ver-
zekeren. Obama’s aankondigingen 
over Afghanistan lijken meer symbo-
lisch bedoeld te zijn, dan gebaseerd 
op een doordachte en geloofwaardige 
exitstrategie. De aangekondigde te-
rugtrekking van de troepen is immers 
niet het gevolg van een onderhandeld 
vredesakkoord. Wat er met de Afgha-
nen zal gebeuren na 2014, daar zwijgt 
Obama in alle talen over. Terwijl er al 
volop onderhandeld wordt over het 
blijvend gebruik door de VS van de 
militaire basissen, werden nog lang 
geen strategieën opgesteld om het 
verwoeste land er na de zogenaamde 
terugtrekking sociaal en economisch 
bovenop te helpen. Tot zover de be-
zorgdheid van Washington over het 
lot van de Afghaanse burgers. Het is 

duidelijk dat Obama in de aanloop 
van de presidentsverkiezingen vooral 
een goede indruk probeert te maken. 
Op de internationale gemeenschap, 
maar vooral op dat deel van de VS-
bevolking dat genoeg heeft van de 
oorlog. 

Maar zelfs met de voorziene terug-
trekking in fasen van de Amerikaanse 
soldaten, blijft Afghanistan een land 
in oorlog en een protectoraat van de 
VS, waar het aantal soldaten indien 
nodig gemakkelijk opnieuw opge-
dreven kan worden. De Amerikaanse 
politieke elite heeft absoluut niet de 
intentie om de VS-hegemonie over 
de wereld op te geven, maar door de 
fi nanciële en sociale problemen van 
de VS ziet Washington zich verplicht 
om zijn tactiek aan te passen. Een 
actueel voorbeeld van zo’n mogelijke 
nieuwe tactiek is de westerse oorlog 
tegen Libië, waar de VS een taakverde-
ling heeft opgedrongen aan de NAVO. 
Wil de VS in Afghanistan dezelfde weg 
opgaan?

tIJd voor een echte 
eXItstrategIe
Vrede vzw vindt dat alle buitenlandse 
troepen Afghanistan moeten verlaten. 
Ze hebben alleen maar gezorgd voor 
een toename van het geweld in een 
contraproductieve en dure oorlog, 
die de Belgische schatkist bovendien 
jaarlijks meer dan 100 miljoen euro 
kost. De militaire terugtrekking moet 
gepaard gaan met het streven naar een 
politiek akkoord met alle relevante par-
tijen zodat er een einde komt aan het 

geweld. Een eerste stap is de stopzet-
ting van de bombardementsvluchten 
en de terugtrekking van de Belgische 
F-16’s, zoals al enkele jaren gevraagd 
wordt door de Belgische vredesbewe-
ging. De aankondiging van minister 
van Defensie Pieter De Crem om de 
Belgische militaire aanwezigheid in 
Afghanistan tot de helft te reduceren, 
is meer een uiting van een politieke en 
militaire mislukking op het terrein dan 
van een strategie die een einde moet 
maken aan het geweld en de sociale en 
economische problemen van het land. 
De oorlogslogica blijft gehandhaafd. 
België heeft immers helemaal geen 
plannen voor het Afghanistan van na 
de bezetting. Ook de argumenten van 
minister De Crem om de troepenver-
mindering te verantwoorden hebben 
weinig te maken met een visie over 
hoe het nu verder moet met Afghani-
stan. De soldaten op de luchthaven 
van Kaboel kampen met “burn-out” en 
zijn “overgekwalifi ceerd”, zo luidt het. 
Bovendien blijven de Belgische F-16’s 
verder opereren in een gebied waar de 
escalerende oorlogspolitiek van beide 
kanten wekelijks nieuwe onschuldige 
slachtoff ers maakt. In werkelijkheid 
wordt de strategie voor Afghanistan 
volledig in Washington bepaald en 
daar zit de regering met de handen in 
het haar. Volgens Vrede vzw moet Bel-
gië een eigen politieke visie ontwikke-
len en niet langer slaafs de Amerikaan-
se strategie volgen. Die heeft immers 
meer met de eigen agenda te maken, 
dan met het welzijn van de Afghaanse 
bevolking. n
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de verantwoordelijkheid om  
te beschermen | marjorie cohn

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië bombarderen Libië met stealth- en gevechtsvlieg-
tuigen. Hoewel de NAVO de militaire operatie in Libië heeft overgenomen, bestookt de Amerikaanse 
president Barack Obama het land op eigen houtje met Hellfire-raketten vanuit onbemande Predator 
vliegtuigen. Hoeveel burgers er al bij deze buitenlandse aanvallen omkwamen, blijft onbekend.

De Verenigde Naties en Frankrijk 
bombarderen sinds 4 april ook het 
West-Afrikaanse land Ivoorkust. Lau-
rent Gbagbo weigerde immers om de 
macht af te staan aan de verkozen 
president na de betwiste verkiezin-
gen van eind 2010. Daarop braken 
gewelddadige incidenten uit. VN 
secretaris-generaal Ban Ki-moon be-
nadrukt dat de VN “geen partij kiest in 
het conflict”. Frankrijk, de voormalige 
kolonisator van het land, heeft meer 
dan 1500 troepen ter plaatse. De bom-
bardementen op Ivoorkust worden 
uitgevoerd om Resolutie 1975 van de 
VN-Veiligheidsraad af te dwingen, die 
net zoals Resolutie 1973 in Libië, de 
burgers moet beschermen. 

r2P
Het Handvest van de VN staat het 
gebruik van militair geweld voor hu-
manitaire interventies niet toe. De 
militaire invasies in Libië en Ivoorkust 
worden verantwoord door te refere-
ren aan de ‘Responibility to Protect-
doctrine’ (verantwoordelijkheid om te 
beschermen). 

De Responsibility to Protect-doc-
trine (R2P) groeide uit de frustratie 
over de mislukking van het voorko-
men van de genocide in Rwanda, en 
werd opgenomen in het finaal docu-
ment van de Wereldtop van de Alge-
mene Vergadering van de VN in 2005. 
De doctrine staat niet vervat in een 
internationaal verdrag en het is even-
min al geëvolueerd in een gebruike-
lijke norm binnen het internationaal 
recht. Paragraaf 138 van het slotdo-
cument van de VN-top in 2005 stelt 
dat elke individuele staat de verant-
woordelijkheid heeft om zijn bevol-
king te beschermen tegen genocide, 
oorlogsmisdaden, etnische zuivering 
en misdaden tegen de menselijkheid. 
Paragraaf 139 voegt daaraan toe dat 
de internationale gemeenschap, via 

de VN, ook de “verantwoordelijkheid 
heeft om gepaste diplomatieke, hu-
manitaire en andere vreedzame mid-
delen in te zetten -overeenkomstig 
hoofdstukken VI en VIII van het VN 
Handvest- om te helpen de bevolkin-
gen te beschermen tegen genocide, 
oorlogsmisdaden etnische zuivering 
en misdaden tegen de menselijkheid”. 

Volgens Hoofdstuk VI van het 
Handvest moeten de partijen in een 
conflict dat het behoud van de in-
ternationale vrede en de veiligheid 
bedreigt “eerst en vooral een oplos-
sing zoeken via onderhandelingen, 
navraag, bemiddeling, verzoening, 
arbitrage, gerechtelijke schikking, het 
zoeken van een toevlucht tot regio-
nale agentschappen of afspraken, of 
via andere zelf gekozen vreedzame 
middelen”. Hoofdstuk VIII gaat over 
regionale instanties zoals de NAVO, 
de Arabische Liga en de Afrikaanse 
Unie. Het specificeert dat regionale 
instanties “alle inspanningen zullen 
doen om een vreedzame oplossing te 
vinden voor lokale disputen...” Het is 
alleen als alle vreedzame middelen 
uitgeput en onvoldoende bevonden 
zijn, dat de Veiligheidsraad een actie 
kan autoriseren onder Hoofdstuk VII 
van het VN-Handvest. Deze actie om-
vat een boycot, een embargo, een af-
breking van de diplomatieke relaties, 
een blokkade, of operaties over land, 
lucht of zee. 

resolutIes 1973 & 1975
Veiligheidsraadresolutie 1973 begint 
met een oproep voor “de onmiddel-
lijke invoering van een staakt-het-
vuren”. Het herinnert aan “de ver-
antwoordelijkheid van de Libische 
autoriteiten om de Libische bevolking 
te beschermen” en herbevestigt dat 
“partijen in gewapende conflicten de 
belangrijkste verantwoordelijken zijn 
voor het ondernemen van alle moge-

lijke stappen om de veiligheid van de 
burgers te garanderen”. De resolutie 
autoriseert de VN-lidstaten “de nodige 
maatregelen te nemen...om burgers en 
de door burgers bevolkte gebieden te 
beschermen”. 

In plaats van een staakt-het-vuren 
na te streven, werd er echter onmid-
dellijk militaire actie ondernomen. 
Alle mogelijke vreedzame middelen 
waren nog lang niet uitgeput voor de 
militaire invasie al begonnen was. Een 
hooggeplaatst internationaal team, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van de Arabische Liga, de Afrikaanse 
Unie en de VN secretaris-generaal, 
had naar Tripoli gestuurd moeten 
worden om te onderhandelen over 
een echt staakt-het-vuren en om een 
mechanisme te installeren dat ver-
kiezingen zou voorbereiden en de 
burgers beschermen. Na de stemming 
van Resolutie 1973 bood Libië aan om 
internationale waarnemers toe te la-
ten tot het land. Bovendien toonde 
Qadhafi zich bereid om conditioneel 
af te treden en Libië te verlaten. Deze 
voorstellen werden onmiddellijk ver-
worpen door de oppositie. 

Resolutie 1975 van de VN-Veilig-
heidsraad over Ivoorkust is gelijkaar-
dig aan Resolutie 1973. Ze autoriseert 
het gebruik van “alle nodige midde-
len... om burgers die bedreigd worden 
door fysiek geweld te beschermen”. Ze 
wijst op de primaire verantwoordelijk-
heid van “elke Staat om de burgers te 
beschermen” en van de partijen in een 
gewapend conflict “om alle mogelijke 
stappen te ondernemen om de veilig-
heid van de burgers te verzekeren”.

Het VN-Handvest verplicht alle 
lidstaten om hun internationale dis-
puten te regelen via vreedzame mid-
delen. Lidstaten mogen niet dreigen 
met het gebruik van geweld of het ef-
fectief gebruiken. Geweld tegen de in-
ternationale integriteit of de politieke 
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onafhankelijkheid van een staat komt 
niet overeen met de doelstellingen 
van de VN. Alleen als een staat han-
delt uit zelfverdediging -in reactie op 
een gewapende aanval van een land 
tegen een ander- kan het volgens het 
VN-Handvest een andere staat mili-
tair aanvallen. Libië, noch Ivoorkust 
hebben een andere staat aangeval-
len. De Verenigde Staten, Frankrijk en 
Groot-Brittannië in Libië, en Frankrijk 
in Ivoorkust handelen niet uit zelfver-
dediging. 

duBBele standaard
Er heerst een dubbele standaard in 
de wereld bij het gebruik van militair 
geweld om burgers te beschermen. 
Obama heeft Bahrein bijvoorbeeld 
niet aangevallen. De vijfde vloot van 
de VS is daar gestationeerd en het 
regime is dus van belang voor de VS. 
Er wordt in Bahrein nochtans dode-
lijk geweld gebruikt om de anti-rege-
ringsprotesten de kop in te drukken. 
De Asia Times liet zelfs weten dat de 
VS een deal maakte met Saoedi-Ara-
bië voor het Libië binnenviel, waarbij 
de Saoedi’s een vrijgeleide kregen om 
Bahrein binnen te trekken om een 
einde te maken aan de anti-regerings-
betogingen, in ruil voor de steun van 
de Arabische Liga bij de goedkeuring 
van een no-fl y-zone boven Libië. De 
actie van de buitenlandse actoren in 
Libië gaat echter veel verder dan de af-
dwinging van een no-fl y-zone. Obama, 
de Franse president Sarkozy en de eer-
ste minister van Engeland Cameron 
plaatsten op 14 april een opiniestuk 
in de International Herald Tribune, 
waarin ze stelden dat de NAVO-troe-
pen in Libië zullen vechten tot presi-
dent Qadhafi  van de macht verdreven 
is. Resolutie 1973 geeft nochtans geen 
mandaat voor de bewerkstelliging van 
regimeverandering. Toen Obama zijn 
militaire acties in Libië verdedigde zei 
hij: “sommige naties zijn misschien in 
staat om wreedheden in andere lan-
den te negeren. De Verenigde Staten 
van Amerika is anders.” R2P werd ech-
ter niet ingeroepen om Israël te belet-
ten Gaza te bombarderen eind 2008 en 
begin 2009. De aanvallen resulteerden 
in de dood van 1400 Palestijnen, voor 
het merendeel burgers. Niet lang na 
de installatie van de no-fl y-zone in 
Libië vroeg de Arabische Liga aan de 
VN-Veiligheidsraad om ook een no-
fl y-zone te installeren boven de Gaza-
strook om de burgers te beschermen 

tegen Israëlische luchtaanvallen. 
Maar de VS, een onkritische bondge-
noot van Israël, zou de stemming van 
zo’n resolutie nooit laten passeren, 
ongeacht het aantal Palestijnse bur-
gers er door Israël gedood worden. 
Duidelijk een beleid van twee maten 
en twee gewichten. 

De militaire acties in Libië en 
Ivoorkust vormen een gevaarlijk 
precedent voor aanvallen op landen 
waarvan de leiders niet (meer) pro-VS 
of pro-Europa zijn. Wat zal de VS be-
letten om een aantal protesten te en-
sceneren, ze voor te stellen in de cor-
poratieve media als massale acties en 
dan een militaire aanval op pakweg Ve-
nezuela, Cuba, Iran of Noord-Korea in 
te zetten? Herinner u dat Washington 
gedurende de Bush-administratie met 
ongefundeerde beschuldigingen op de 
proppen kwam om de illegale invasie 
van Irak te verantwoorden. Geduren-
de een discussie over de R2P-doctrine 
in de Algemene Vergadering op 23 juli 
2009, poneerde de Cubaanse rege-
ring een aantal bedenkingen waarbij 
de aanhangers van het concept even 
zouden moeten stilstaan. “Wie beslist 
er wanneer er een dringende nood is 

aan een interventie binnen een be-
paalde staat? Welke criteria worden 
hierbij gebruikt en binnen welk kader 
wordt gewerkt? Wie beslist er dat de 
autoriteit van een staat het volk niet 
beschermt en hoe wordt dit beslist? 
Wie beslist er of vreedzame middelen 
niet volstaan in een bepaalde situatie 
en op basis van welke criteria? Heb-
ben kleine staten ook het recht en het 
werkelijke vooruitzicht in te grijpen 
in de zaken van grotere staten? Zou 
gelijk welk ontwikkeld land toestaan 
-zowel in principe als in de prak-
tijk- dat een humanitaire interventie 
wordt uitgevoerd op zijn territorium? 
Hoe en waar trekken we de grens tus-
sen een interventie omwille van de 
R2P-doctrine en een interventie voor 
politieke en strategische doeleinden? 
En wanneer krijgen de politieke over-
wegingen de overhand op de humani-
taire bezorgdheden?” Het debat wordt 
ongetwijfeld verder gezet. Volgens vele 
lidstaten begeeft men zich echter op 
glad ijs met dit concept.  n

Marjorie Coh n is professor in de Rechten en 
vice secretaris-generaal van de Internationale 
Associatie van Democratische Rechters. 
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de epidemie van de traumatische 
mentale verwondingen | conn hallinan

“We worden geconfronteerd met een enorm mentaal gezondheidsprobleem als gevolg van onze 
oorlogen in Irak en Afghanistan. We hebben als natie niet goed gereageerd op dit probleem.  
Tenzij we dringend en wijs handelen, zullen we de komende jaren te maken krijgen met een epidemie 
van psychologische wonden gerelateerd aan de legerdienst”, aldus Bobby Muller, de voorzitter van de 
veteranenorganisatie ‘Veterans for America’.

Volgens officiële cijfers van het Ame-
rikaanse ministerie van Defensie heb-
ben 332.000 soldaten te kampen met 
mentale verwondingen sinds 2000. 
De meeste experts schatten het wer-
kelijke aantal op meer dan 400.000. 
In vele gevallen gaat het over milde 
traumatische hersenbeschadiging 
(‘mild traumatic brain injuries’), een 
omschrijving die zeer misleidend is. 
David Hovda, de directeur van het 
Onderzoekscentrum naar Hersenbe-
schadiging aan de Universiteit van 
Californië, merkt op: “Ik weet niet 
waarom de verwonding ‘mild’ ge-
noemd wordt, want ze kan evolueren 
in angststoornissen, een drastische 
verandering in het karakter van de 
patiënt en depressies.” Het kan ook 
een waaier aan fysieke beperktheden 
in gang zetten, van chronische pijn tot 
seksuele disfuncties en slapeloosheid. 

Een milde hersenbeschadiging 
wordt gedefinieerd als het gevolg van 
gelijk welk incident waarbij iemand 
tot een half uur het bewustzijn heeft 
verloren of waarbij een andere staat 
van bewustzijn gecreëerd werd. Het is 
een kenmerkende verwonding voor de 

oorlogen in Irak en Afghanistan, waar 
de opstandelingen vaak zelfgemaakte 
bommen langs de kant van de weg 

planten. De meeste soldaten herstel-
len van een milde verwonding aan de 
hersenen, maar tussen de 5% en 15% 
van hen blijft ermee zitten. Volgens 
dokter Elaine Perskind van de Uni-
versitaire Medische School van Wa-
shington variëren de schattingen van 
het aantal soldaten dat terugkeerde 
uit actieve dienst met een milde trau-
matische hersenbeschadiging ten 
gevolge van ontploffingen, van 9% tot 
meer dan 20%. De kans dat een milde 
verwonding van de hersenen ernstige 
gevolgen kent, verhoogt als de sol-
daten geconfronteerd worden met 
meervoudige explosies. Van de 2 mil-
joen soldaten die dienst deden in Irak 
en Afghanistan, zijn meer dan 800.000 
meermaals na elkaar ontplooid. Een 
deel van hen keerde zelfs tot vijf keer 
en meer terug naar de conflictgebie-
den. Milde hersenbeschadiging is 
echter moeilijk te diagnosticeren om-
dat het niet te zien is op de standaard 
CAT-scans (X-stralen) en MRI-scans 
(magnetische resonantie). Maar er 
is recent een nieuwe methode opge-
doken. Een MRI-scan die ontwikkeld 
werd om de waterstroom in de neuro-
nen van het brein te observeren, toont 

anomalieën die op de aanwezigheid 
van milde hersenbeschadiging wijzen. 
Het leger doet echter alles om te be-

letten dat de patiënten geïnformeerd 
zouden worden van de resultaten van 
deze onderzoeken. Als de geschiede-
nis een indicatie mag zijn, dan zal 
het Pentagon zijn best blijven doen 
om de resultaten weg te stoppen of te 
negeren. Het ministerie van Defensie 
heeft zich lange tijd verzet tegen het 
louter stellen van de diagnose van 
milde hersenbeschadiging. Tot nu toe 
heeft het Pentagon kunnen vermijden 
om te moeten betalen voor de behan-
deling. De prijs voor deze houding is 
een escalerende zelfmoordgraad en 
een stijging van het aantal incidenten 
met huiselijk geweld bij de terugge-
keerde soldaten. In 2010 pleegden er 
ongeveer evenveel soldaten zelfmoord 
als er sneuvelden in de strijd. 

Milde hersenbeschadiging is geen 
nieuw fenomeen dat zich beperkt 
tot soldaten. Ongeveer 5,3 miljoen 
mensen in de Verenigde Staten zijn 
er momenteel voor gehospitaliseerd 
of opgenomen in speciale facilitei-
ten. De sociale consequenties van de 
aandoening zijn ernstig. Een studie 
concludeerde dat 80% van 100 onder-
zochte dakloze mannen milde her-
senbeschadiging vertoonden, vooral 
ten gevolge van misbruik in hun kin-
dertijd. Een studie bij 5000 daklozen 
in New Haven ontdekte dat diegenen 
die een slag tegen het hoofd hadden 
gekregen waarbij ze bewusteloos of 
in een andere staat van bewustzijn 
waren geraakt, twee maal zoveel kans 
hadden om alcohol en drugs te mis-
bruiken, en om depressief te zijn. Het 
onderzoek toonde ook aan dat milde 
hersenbeschadiging gerelateerd is aan 
zelfmoordpogingen, angstaanvallen 
en obsessief-compulsieve stoornis-
sen. Bovendien ontdekte men recent 
dat milde hersenbeschadiging een 
risicofactor is bij de ontwikkeling van 
de ziekte van Alzheimer.

De onwillige houding van het 
Pentagon zorgt voor een stijgend 

aantal zelfmoorden en incidenten 
met huiselijk geweld bij de 

teruggekeerde soldaten. 
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BehandelIng versus 
kost

Ondanks de gedocumenteerde ge-
volgen van milde hersenbeschadiging, 
gaat het leger extreem onwillig om 
met het fenomeen. Een deel van het 
probleem is de militaire cultuur zelf. 
Het ministerie van Defensie stelde vast 
dat 60% van de soldaten die te kampen 
hebben met de symptomen van milde 
hersenbeschadiging hulp weigerden 
omdat ze vreesden dat de leiders van 
hun eenheid hen anders zouden be-
handelen. Velen vrezen ook dat als ze 
hun aandoening officieel rapporteren, 
ze dan na hun legerdienst geweigerd 
zullen worden voor jobs zoals poli-
tieman of brandweerman. Maar zelfs 
als soldaten wel behandeld willen 
worden, staan er maar weinig mid-
delen tot hun beschikking. Er zijn niet 
genoeg militaire psychologen beschik-
baar om het probleem te behandelen 
en gezien het leger civiele psychologen 
onder de marktprijs betaalt, is meer 
dan 30% van de private psychologen 
niet bereid om soldaten aan te nemen 
als patiënten. De goedkoopste en ge-
makkelijkste oplossing is het platspui-
ten van de veteranen met medicatie. 
Een studie door Veterans for Ame-
rica onthulde dat sommige veteranen 
meer dan 20 verschillende soorten 
medicatie tegelijk nemen. De situatie 
lijkt nog erger te zijn bij de Nationale 
Garde en de Reservisten, die bijna 50% 
van de troepen uitmaken in Irak en Af-
ghanistan. Bij deze groep ligt de graad 
van mentale gezondheidsproblemen 
44% hoger dan bij hun collega’s, ter-
wijl hun gezondheidszorg over het 
algemeen van lagere kwaliteit is. Een 
Harvard studie concludeerde dat 1,8 
miljoen veteranen onder de leeftijd 
van 65 jaar niet kunnen genieten van 
gezondheidszorg of geen toegang heb-
ben tot het VS departement voor Vete-
ranenzaken (een door de staat gerund 
systeem van sociale zekerheid voor 
veteranen). “De meeste veteranen zon-
der gezondheidsverzekering zijn lage 
tot middenklasse werknemers die te 
arm zijn om een private verzekering 
aan te schaffen, maar niet arm genoeg 
zijn om in aanmerking te komen voor 
Medicaid (gezondheidsprogramma 
van de staat voor mensen en families 
met lage inkomens) of gratis zorg van 
het departement voor Veteranenza-
ken”. 

Het behandelen van milde her-
senbeschadiging is moeilijk maar 

zeker niet onmogelijk. Dokter Alisa 
Gean, hoofd van de afdeling Neuro-
radiologie aan het ‘San Fransisco Ge-
neral Hospital’ die veel met gewonde 
soldaten gewerkt heeft, zegt dat het 
oude conventionele idee dat her-
senbeschadiging onbehandelbaar is, 
fout is. “We weten dat het brein kan 
genezen. Het heeft een intrinsieke 
plasticiteit die het toelaat om te her-
stellen, en dat geldt in het bijzonder 
voor jonge hersenen”. Een methode 
die doeltreffend is gebleken in het 
behandelen van milde hersenbe-
schadiging is cognitieve rehabilitatie 
therapie (CRT), waarbij patiënten 
individueel getraind worden op be-
paalde taken zoals tellen, koken en 
herinneren. Maar CTR heeft tijd no-
dig en het kan duur zijn. Het gezond-
heidsprogramma van het ministerie 
van Defensie (Tricare) weigert echter 
om cognitieve rehabilitatie therapie 
te erkennen. Het vindt dat er geen we-
tenschappelijk bewijs genoeg is om de 
gerelateerde uitgaven te verantwoor-
den. De overgrote meerderheid van 
de onderzoekers, zelfs degenen die 
geassocieerd zijn met het ministerie 
van Defensie, blijken echter totaal 
niet akkoord te zijn met de evaluatie 
van CRT door Tricare. Een panel van 
50 civiele en militaire hersenspecia-
listen samengebracht door het Pen-
tagon, concludeerde unaniem dat 
cognitieve therapie een doeltreffende 
behandeling is en dat het vele solda-
ten met hersenbeschadiging zou kun-
nen helpen. In plaats van het advies 
van haar eigen onderzoekers te aan-
vaarden huurde Tricare een bedrijf in 
om de therapie nog eens te evalueren. 

Het bedrijf in kwestie, ECRI, had bo-
vendien al eens een studie uitgevoerd 
met als conclusie dat CRT niet hielp. 
Volgens commentatoren was de stu-
die zo beperkt en de veronderstellin-
gen erachter zo vooringenomen, dat 
het bijna op voorhand vastlag dat de 
voordelen van cognitieve therapie als 
“niet doorslaggevend” bestempeld 
zouden worden. Wetenschappelijke 
onderzoekers spaarden hun kritiek 
op de ECRI-studie niet. Eén van hen 
omschreef de studie zelfs als een hoop 
“flauwekul”. 

Het verzet van Tricare tegen CRT 
heeft echter niets te maken met we-
tenschappelijke argumenten, maar 
met geld. Een andere studie gevor-
derd door Tricare ontdekte namelijk 
dat cognitieve rehabilitatie therapie 
meer dan 51.480 dollar per patiënt zou 
kunnen kosten. De patiënten uit het 
ziekenhuis houden en een wekelijks 
telefoongesprek met een therapeut 
voorzien, kost slechts 504 dollar per 
patiënt. De rekening is dus vlug ge-
maakt. 

Robert Gates, tot voor kort minis-
ter van Defensie, liet tijdens zijn ambt 
duidelijk verstaan dat hij van plan was 
om drastisch te knippen in de gezond-
heidsuitgaven van het leger. Die kos-
ten momenteel ongeveer 50 miljard 
dollar per jaar. Ongeacht de doeltref-
fendheid van CRT zal de behandeling 
waarschijnlijk nooit goedgekeurd 
worden door de hoge omen in het 
leger. Zij spenderen het geld immers 
liever aan wapensystemen dan aan 
het genezen van mannen en vrouwen 
die ze op nonchalante wijze in levens-
gevaar brachten.  n
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honduras terug opgenomen  
in de organisatie van  
amerikaanse staten | georges spriet

In november 2005 won Manuel Zelaya, leider van de Partido Liberal, de presidentsverkiezingen in 
Honduras van Porfirio Lobo, leider van de Partido Nacional. Zelaya werd ingehuldigd als president op 
27 januari 2006, maar in de zomer van 2009 volgde een staatsgreep. Het land kreeg daarop een aantal 
internationale sancties te verwerken. Via nieuwe, gecontesteerde verkiezingen in november 2009 kwam 
Porfirio Lobo aan de macht. Lobo en Zelaya sloten recent een akkoord over een normalisering van de 
politieke betrekkingen in Honduras. Met dit akkoord proberen ze de staatsgreep achter zich te laten. 

De blauwen van de Partido Nacional 
(Nationale Partij) vertegenwoordigen 
eerder de oude rijken in de Hondurese 
maatschappij: de grootgrondbezitters 
en de agro-exporteurs. De roden van 
de Partido Liberal (Liberale Partij) 
staan vooral voor de nieuwe rijken: 
industriëlen en internationale han-
delaars. De beroepspolitici van beide 
partijen wisselen elkaar al 25 jaar af 
aan de macht. Ze zien in het politiek 
systeem vooral een bron van inkom-
sten voor zichzelf, hun familie en hun 
vrienden: een garantie op ongestoorde 
verrijking. 

Plotse ommekeer
Manuel Zelaya was zelf de zoveel-

ste exponent van die politieke road-
show: een rijke cowboy met daarnaast 
flinke belangen in de bos(roof)bouw 
en de internationale houthandel. Hij 
was eveneens een fervent aanhan-
ger van het vrijhandelsakkoord met 
de Verenigde Staten. Tijdens zijn 
ambtstermijn maakte hij echter een 

vreemdsoortige ommezwaai. Hij nam 
plots een aantal sociale maatregelen 
zoals het optrekken van het wettelijk 

minimumloon met 60%, het door-
voeren van een gevoelige loonopslag 
voor het onderwijzend personeel, het 
uittrekken van meer overheidsgeld 
voor armoedebestrijding en milieu-
bescherming, enzovoort. Tegelijker-
tijd zocht hij ook toenadering tot de 
Bolivariaanse Alliantie voor de Vol-
keren van Ons Amerika (ALBA), een 
internationale samenwerkingsorgani-
satie gebaseerd op de idee van sociale, 
politieke en economische integratie 
tussen de landen van Latijns-Ameri-
ka en de Caraïben. Omdat ALBA een 
poging is om regionale economische 
integratie te bewerkstelligen via een 
visie van sociale welvaart, het uitwis-
selen van goederen en diensten, en 
wederzijdse economische hulp, in 
plaats van via handelsliberalisering 
en vrije handelsakkoorden, wordt het 
geassocieerd met socialistische en so-
ciaal-democratische regeringen. Toch 
stemde het Hondurese parlement op 
9 oktober 2008 voor de toetreding 
tot ALBA. Honduras voegde zich op 

die manier bij Venezuela, Cuba (de 
initiatiefnemers), Bolivia, Nicaragua, 
Antigua en Barbuda, Dominica, Saint 

Vincent en de Grenadines. Vlak voor 
de staatsgreep in Honduras verwel-
komde ALBA Ecuador nog als nieuw 
lid. De atypische, want sociale beslis-
singen van Zelaya konden op niet 
veel sympathie rekenen bij de elites 
van het land. Zowel in de Partido Na-
cional als in zijn eigen Partido Liberal 
groeide het ongenoegen.

staatsgreeP
Op 28 juni 2009 werd president 

Manuel Zelaya uit zijn ambt gezet door 
het leger. Dat gebeurde officieel omdat 
hij besloten had de bevolking een niet 
bindende enquête voor te leggen met 
de vraag of er in november 2009 een 
referendum moest komen over het al 
dan niet samenroepen van een grond-
wettelijke vergadering met het oog 
op de hervorming van de grondwet. 
Zelaya, de verkozen president, werd 
zelf beschuldigd van het schenden 
van de grondwet met dit voorstel. De 
militairen zouden ‘de grondwettelijke 
orde’ herstellen door hem af te zetten 
en hem te verbannen naar Costa Rica. 
Het geheim arrestatiebevel kwam van 
het Hooggerechtshof op basis van een 
aanklacht van de procureur-generaal. 
Maar de beslissing om president Ze-
laya het land uit te zetten kwam van 
de militairen en zij wisten maar al te 
goed dat ze de grondwet hiermee met 
de voeten traden. Artikel 102 verbiedt 
immers de uitlevering of verbanning 
van Hondurese burgers naar het bui-
tenland. 

Amper enkele uren na de deporta-
tie van Zelaya werd Roberto Michelet-
ti, wettelijk de tweede in lijn voor het 
presidentschap, aangeduid door het 
parlement en ingezworen. Micheletti 

De hele episode met Honduras en 
de Organisatie van Amerikaanse 

Staten levert het zoveelste bewijs dat 
Latijns-Amerika niet langer louter de 

achtertuin van Washington is. 
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was net zoals Zelaya lid van de Libe-
rale Partij en probeerde in het verle-
den al meermaals de nominatie in de 
wacht te slepen van kandidaat voor 
het presidentschap van de Liberale 
Partij. Hoewel hij na de staatsgreep 
de facto aan de macht was, werd hij 
door geen enkele andere regering of 
internationale organisatie erkend als 
de president de jure. De machtsgreep 
werd publiekelijk veroordeeld door 
Europa, de Verenigde Naties, de VS 
en heel Latijns-Amerika. Het resultaat 
was dat Honduras uit de Organisatie 
van Amerikaanse Staten (OAS) werd 
gesloten. Deze regionale organisatie, 
met tegenwoordig als voornaamste 
doelstellingen de economische sa-
menwerking en het ondersteunen 
van vredes- en democratiseringspro-
cessen, heeft haar hoofdkwartier in 
Washington en de 35 onafhankelijke 
staten van het Amerikaans continent 
zijn er allen lid van. 

Vanuit zijn verplichte verblijf-
plaats in Costa Rica liet Zelaya weten 
dat hij letterlijk door militairen uit zijn 
bed gelicht was op 28 juni. Hij werd 
overgebracht naar de militaire lucht-
machtbasis van Hernan Acosta Mejia 
en van daaruit ging het rechtstreeks 
richting hoofdstad van Costa Rica, 
San José. Nadat Zelaya verdreven was, 
volgden er hevige straatrellen tussen 
zijn aanhangers en de ordetroepen. 
Waar Zelaya tot dan toe niet had voor 
kunnen zorgen, daar gaf putsch-leider 
Micheletti nu de aanzet toe: de een-
making van de volksbeweging. Dag 
na dag vulde een massa mensen de 
straten van de grote steden. De junta 
werd geen seconde rust gegund. De 
putschisten trokken dan ook alle re-
pressieve registers open. Ze zetten 
honderden opposanten achter de tra-
lies, vaardigden een uitgaansverbod 
en een samenscholingsverbod uit, 
zelfs tot in privé-woningen toe. Ze slo-
ten radio- en tv-stations, lieten jour-
nalisten arresteren, intimideerden 
Cubaanse hulpverleners, enzovoort. 

verkIezIngen
Zelaya kwam in november 2009, 

clandestien en zeer tegen de zin van 
de nieuwe machthebbers, terug naar 
zijn land. Hij zocht zijn toevlucht 
in de Braziliaanse ambassade in de 
Hondurese hoofdstad Tegucigalpa. 
Brazilië weigerde hem over te dra-
gen aan de nieuwe machthebbers. 
De standvastigheid van Brazilië in dit 

dossier vormde één van de verschil-
lende pijnpunten tussen Obama en 
de voormalige Braziliaanse president 
Lula da Silva. President Obama had de 
coups in eerste instantie verbaal afge-
keurd, maar de VS streefde in de prak-
tijk al gauw naar een normalisering 
van de situatie. Hoewel er geen harde 
bewijzen bestaan dat de VS effectief 
betrokken was bij de staatsgreep en 
kidnapping van Zelaya, deden Obama 
en Clinton er alles aan om de regering 
Micheletti te helpen overleven en het 
nieuwe regime te laten legitimeren via 
officiële verkiezingen. 

Deze verkiezingen, die uiteinde-
lijk doorgingen op 29 november 2009, 
verliepen enigszins merkwaardig. De 
campagne startte zo’n drie maand 
voor de verkiezingsdatum. Gedurende 
één maand van deze campagneperi-
ode (van 22 september tot 19 oktober) 
was het decreet PCM-M-016-2009 van 
kracht. Dit decreet, ingesteld door de 
Micheletti-regering, schortte maar 
liefst vijf grondwettelijk rechten tijde-
lijk op: het recht op persoonlijke vrij-
heid, de vrijheid van meningsuiting, 
de vrijheid van beweging, de vrijheid 
van verenigen en het habeas corpus 
(het recht op juridische verdediging 
tegen onwettige opsluiting en wille-
keurige actie van de staat). Over de 
uitslag van de verkiezingen en over 
de aanduiding van de nieuwe pre-
sident zelf, was er veel minder com-
motie dan over de participatiegraad 
van de burgers. De oppositie had 
immers opgeroepen tot een boycot 
van de verkiezingen. Er werden cij-
fers gelanceerd en verdedigd die de 

electorale opkomst schatten op 60% à 
65% van de kiesgerechtigden. Uitein-
delijk werd het officiële opkomstcijfer 
teruggebracht naar 49%. De twee be-
langrijkste kandidaten voor het pre-
sidentschap – Porfirio Lobo van de 
Nationale Partij en Elvin Santos van 
Zelaya’s eigen Liberale Partij- hadden 
beiden hun steun verleend aan de 
28-juni-coup die de wettelijk verkozen 
president afzette. Lobo sleepte uitein-
delijk de overwinning in de macht. Hij 
verzamelde 56% van de uitgebrachte 
stemmen.

Porfirio Lobo meet zichzelf het 
imago aan van de verzoener binnen 
de Hondurese samenleving. Op 20 ja-
nuari 2010, een week voor hij officieel 
zijn nieuwe functie opnam, sloot Lobo 
een akkoord met de Dominicaanse 
Republiek waarin bepaald werd dat 
Manuel Zelaya vanuit de Braziliaanse 
ambassade in de Hondurese hoofdstad 
Tegucigalpa zou worden overgebracht 
naar Santo Domingo. Daar zou de af-
gezette president kunnen leven onder 
een soort veredelde verbanning. Lobo 
stelde zich persoonlijk garant voor de 
vrijgeleide en de eerbare manier waar-
op Zelaya zou worden overgedragen. 
Hij had hierover een akkoord gesloten 
met de andere presidentskandidaten 
voor de Hondurese verkiezingen. In 
een gezamenlijke mededeling vroegen 
alle kandidaten ook dat de isolerende 
internationale sancties tegen Hondu-
ras zouden worden opgeheven, meer 
bepaald de uitsluiting uit de Organi-
satie voor Amerikaanse Staten en de 
stopzetting van de steun door de In-
ter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, 

Aanhanger van Zelaya na de toetreding van Honduras tot ALBA
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de Europese Unie, de Wereldbank, het 
IMF en de VS. Zelaya verklaarde zich 
akkoord met zijn verbanning naar de 
Dominicaanse Republiek, maar zijn 
omgeving bevestigde dat hij politiek 
actief zou blijven en dat hij hoopte 
later een rentree te kunnen maken op 
het politieke toneel van zijn vaderland. 

normalIserIng
De coup in Honduras was vrij eens-
gezind veroordeeld in de rest van de 
wereld, maar die internationale ge-
lijkgezindheid begon aanzienlijk te 
tanen wat de erkenning van de ver-
kiezingsgang betrof. De verkiezingen 
van november 2009 werden in eerste 
instantie enkel erkend door Costa 
Rica, Colombia en Peru, alsook door 
de VS en Spanje. De afbrokkeling van 
het internationaal front van oppositie 
tegen de gang van zaken in Honduras 
ging verder toen Mexico en Chili in au-
gustus vorig jaar aankondigden dat ze 
hun relaties met het land terug zou-
den normaliseren. De Midden-Ame-
rikaanse landen beslisten, tegen de 
mening van Nicaragua in, dat Hondu-
ras opnieuw opgenomen zou worden 
in het Centraal-Amerikaans Integra-
tie Systeem (SICA), een economische, 
culturele en politieke organisatie van 
Centraal-Amerikaanse staten. Dit 
was de aanleiding voor een diploma-
tiek offensief vanuit Tegucigalpa om 
de terugkeer naar de Organisatie van 
Amerikaanse Staten te proberen be-
werkstelligen. Uiteindelijk kwam er 
schot in deze zaak door de normalise-
ring van de interne politieke situatie: 
Manuel Zelaya keerde terug naar Hon-
duras en zijn politieke positie werd op-
nieuw erkend door de andere spelers 

op de politieke scene. Op 22 mei 2011 
ondertekenden de huidige Hondurese 
president Porfirio Lobo en de verban-
nen Manuel Zelaya, in Cartagena in 
Colombia, een akkoord waarin de 
definitieve terugkeer van de afgezette 
president naar zijn thuisland werd 
vastgelegd. Zes dagen later, op 28 mei 
2011, was het dan zover. Zelaya vloog 
na meer dan een jaar verbanning te-
rug naar Honduras. Op de luchthaven 
werd hij onthaald als een held door 
duizenden aanhangers. Hij hield een 
verzoenende redevoering waarin hij 
pleitte voor een politieke dialoog en 
een verdieping van de democratie in 
het land. Het akkoord over Zelaya’s 
terugkeer kon alleen bereikt worden 
door de lopende aanhoudingsman-
daten tegen hem in te laten trekken. 
Lobo ging er mee akkoord de proces-
sen die het openbaar ministerie had 
ingeleid af te breken. Het Hoogge-
rechtshof en de openbare aanklager 
bleken bereid om hun medewerking 
te verlenen. Tegelijkertijd liet Porfirio

Lobo een aantal grondwetsherzie-
ningen stemmen die de inspraak van 
de bevolking in bepaalde beslissingen 
vergrootte, onder meer via referenda 
(de zogenaamde reden van de machts-
greep in 2009). 

InternatIonal actoren
Het pact van verzoening tussen de 
nieuwe president Lobo en de afgezette 
Zelaya, en onderhandelingsgesprek-
ken tussen Honduras, Colombia en 
Venezuela, resulteerden in de intrek-
king van het veto van de Venezolaanse 
president Chavez tegen de herintegra-
tie van Honduras in de Organisatie 
van Amerikaanse Staten (OAS). Vol-

gens sommige commentatoren waren 
deze drie landen trouwens de motor 
van de snelle ontwikkelingen. Op 
woensdag 1 juni 2011 werd Honduras 
officieel terug opgenomen in de OAS, 
met 32 stemmen voor en 1 stem tegen. 
Enkel Ecuador was niet akkoord. De 
Ecuadoraanse president Correa, die 
zelf het slachtoffer werd van een mis-
lukte poging tot staatsgreep door de 
politie in zijn land in september 2010, 
verklaarde publiekelijk dat hij niet 
kan aanvaarden dat de coupplegers 
zomaar straffeloos wegkomen met 
hun misdaad. 

De OAS stond gedurende een 
groot deel van haar geschiedenis on-
der duidelijke politieke en economi-
sche invloed van de Verenigde Staten. 
Vanaf het einde van de jaren 1970 nam 
de dominantie van de VS in de OAS 
geleidelijk aan meer en meer af. Deze 
hele episode met Honduras en de OAS 
levert het zoveelste bewijs dat Latijns-
Amerika niet langer louter de achter-
tuin van Washington is. De Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse 
Zaken, Hillary Clinton, spande zich al 
heel vroeg na de coup erg in om Hon-
duras opnieuw te laten opnemen in de 
Organisatie voor Amerikaanse Staten, 
maar haar lobbywerk had geen succes. 
Volgens waarnemers speelde de Ge-
meenschap van Latijns-Amerikaanse 
en Caraïbische Staten (CELAC) – waar 
Canada en de VS niet bij aangesloten 
zijn – de positieve beïnvloeder in de 
onderhandelingen, met Colombia en 
Venezuela als voornaamste en meest 
actieve spelers in dit dossier. 

nasleeP
Sinds de verkiezingen van 2009 en 
het aantreden van Porfirio Lobo is de 
mensenrechtensituatie wel een pro-
bleem gebleven. De repressie tegen 
actievoerders en betogers is blijven 
aanhouden. Human Rights Watch ci-
teerde vorig jaar in een rapport onder 
meer de moord op acht journalisten 
en tien leden van het Nationaal Ver-
zetsfront sinds Lobo president is ge-
worden. Het rapport klaagde eveneens 
de straffeloosheid aan van de mensen-
rechtenschenders uit de regering Mi-
cheletti. Niet zo lang geleden werden 
journalisten nog letterlijk onder vuur 
genomen in Honduras, met twee do-
den tot gevolg. Paramilitaire groepen 
hebben tijdens het bewind van Lobo 
al 40 landarbeiders gedood. Ook vak-
bondsmensen werden vermoord. n

Zelaya (met hoed) terug in Honduras
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de kernramp van  
Fukushima | pieter teirlinck

Voor de kernenergie-lobby kon de ramp in Fukushima op geen slech-
ter moment komen. De herdenking van 25 jaar Tsjernobyl (26 april) 
is met extra veel persaandacht gepasseerd. De wereld werd nog 
maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Als er iets misloopt met 
een kerncentrale dan kunnen de gevolgen dramatisch zijn.  

In de nasleep van de aardbeving en 
de tsunami die op 11 maart 2011 de 
oostkust van Japan overspoelde, heb-
ben de koelsystemen van 4 van de  
6 kernreactoren in de kerncentrale van 
Fukushima Daiichi het begeven na het 
wegvallen van de elektriciteitstoevoer. 
Er deden zich explosies voor bij reac-
toren 1, 2 en 3 waardoor de reactor-
gebouwen vernield werden. Reeds na 
enkele uren werd de hitte zo groot dat 
de brandstofstaven door hun omhul-
sel heen begonnen te smelten. In re-
actor 4, die niet actief was maar waar 
wel gebruikte brandstofstaven lagen 
af te koelen, brak er brand uit. Daar-
bij kwam telkens radioactief materi-
aal vrij. Om een volledige ‘meltdown’ 
te voorkomen, moet kernbrandstof 
voortdurend gekoeld worden. Anders 
wordt de hitte in de brandstofstaven 
door de nucleaire kettingreactie zo 
groot, dat ze door de beschermla-
gen van de reactor zouden smelten, 
waarbij een gigantische hoeveelheid 
radioactief materiaal zou vrijkomen. 
Aangezien de pompinstallaties in 
Fukushima niet langer werken, grijpt 
men naar zeer drastische middelen 
om de brandstof te blijven koelen. 
Er wordt zeewater in de reactoren 
gepompt. Eerder waren er ook mis-
lukte pogingen om met bluswagens 
en helikopters water op de reactoren 
te gieten. Extreme maatregelen om 
een extreme situatie toch enigszins 
in de hand te proberen houden. Vol-
gens de eerste officiële bronnen was 
de hoeveelheid radioactief materiaal 
dat ontsnapte uit Fukushima ‘slechts’ 
een tiende van wat bij de kernramp 
in Tsjernobyl vrijkwam. In juni rap-
porteerde het Japanse Agentschap 
voor Nucleaire Veiligheid echter dat 
er zeker twee keer zoveel radioactief 
materiaal vrijkwam. 10.000 ton radio-
actief water werd bovendien reeds be-

wust in zee geloosd, om in bestaande 
en nieuwe reservoirs plaats te ma-
ken voor 110.000 ton (40 olympische 
zwembaden!) zwaar radioactief water 
dat uit de reactoren gepompt wordt. 
Uit de scheuren in de betonnen reser-
voirs onder de reactoren, lekte vol-
gens uitbater TEPCO reeds meer dan  
520 ton zwaar radioactief water in zee. 

dIrecte ImPact 
In een straal van 20 km rond Fuku-
shima werden alle inwoners geëva-
cueerd. Zo’n 170.000 mensen wer-
den vluchtelingen in eigen land. Een 
maand na de tsunami werd de evacu-
atiezone uitgebreid tot een straal van 
30 km. Dat betekent dat een opper-
vlakte zo groot als Oost-Vlaanderen 
decennialang onbewoonbaar wordt. 
Volgens schattingen van de Wereld-
bank zal de ramp in economische ter-
men zo’n 235 miljard dollar kosten. 
Wat het effect zal zijn op de inwoners, 
fauna en flora van Japan kan nog niet 
gezegd worden. Maar we kennen wel 

het resultaat van een gelijkaardige 
nucleaire ramp van het hoogste ni-
veau 7. Twintig jaar na de ramp in 
Tsjernobyl publiceerde de VN -meer 
bepaald de Wereld Gezondheidsorga-

nisatie (WHO) en het Internationaal 
Atoomenergie Agenstap (IAEA)- het 
‘Tsjernobyl Forum Rapport’. Daaruit 
blijkt dat er zo’n 9000 doden vielen 
tussen 1986 en 2004 als gevolg van de 
kernramp. Het rapport is gebaseerd 
op 350 bronnen uit hoofdzakelijk 
Engelstalige literatuur. Maar in feite 
zijn er meer dan 30.000 publicaties en 
170.000 bronnen voorhanden die de 
gevolgen van Tsjernobyl behandelen. 
Drie wetenschappers uit Rusland en 
Wit-Rusland verzamelden en analy-
seerden alle gegevens en publiceer-
den hun conclusies in een rapport 
dat in 2009 uitgegeven werd door de 
‘New York Academy of Sciences’. Uit al 
die gegevens blijkt dat er wellicht tot 
985.000 doden gevallen zijn ten ge-
volge van Tsjernobyl. Dat is 100 keer 
meer dan de bevindingen van de VN! 

De vraag is waarom er zo’n groot 
verschil bestaat tussen de bevindin-
gen van onder meer deze drie on-
derzoekers en de agentschappen van 
de VN? De WHO moet de algemene 
gezondheid bewaken en het IAEA 
heeft de opdracht om kernenergie te 
promoten. In 1959 tekenden zij een 
akkoord dat het onmogelijk maakt 
voor de WHO om iets te publiceren 
over straling waar het IAEA niet mee 
instemt. Het is duidelijk dat het IAEA 
er belang bij heeft om de impact van 
een nucleaire ramp zo veel mogelijk 
te minimaliseren als ze haar taak als 
promotor van nucleaire energie niet 
in gevaar wil brengen. Naast de grote 
dodentol stemt ook de totale econo-
mische kost van de Tsjernobyl-ramp 
tot nadenken. Op 25 jaar tijd heeft 

die al meer dan 500 miljard dollar ge-
kost. De drie landen waar de grootste 
concentratie radioactieve neerslag 
terecht kwam, geven veel geld uit om 
de gevolgen van de ramp gedeeltelijk 

In 1959 tekende de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
een akkoord waardoor het niets 

kan publiceren over straling waar 
het Internationaal Atoomenergie 

Agentschap niet mee instemt. 
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te verzachten. Wit-Rusland spendeert 
ongeveer 20% van z’n jaarlijks budget, 
Oekraïne 6% en Rusland 1%. 

gevolgen van  
radIoactIvIteIt
Radioactiviteit zorgt voor externe en 
interne straling. Externe straling zoals 
x- of gammastralen kunnen schadelijk 
en zelfs dodelijk zijn. Interne straling 
zoals alfa- en bètadeeltjes kunnen 
door het lichaam opgenomen worden 
door ze in te slikken of in te ademen. 
Ze nestelen zich in het lichaam en 
stralen energie uit die schade berok-
kent aan weefsel en cellen. Radio-
actieve straling dooft uit na verloop 
van tijd. Maar de halfwaardetijd (de 
periode waarin de sterkte van de stra-
ling halveert) van bepaalde radioac-
tieve stoffen is bijzonder lang. Voor 
cesium-137 is dat 30 jaar, voor pluto-
nium-239 is dat 24.000 jaar. In Fuku-
shima kwamen naast deze twee radio-
actieve stoffen ook strontium-90 en 
jodium-131 vrij. Eens in het lichaam 
kunnen deze stoffen leiden tot kanker. 
Het inademen van een fractie plutoni-
um leidt gegarandeerd tot longkanker. 
Sommige bronnen beweren dat het 
plutonium dat gevonden werd nabij 
Fukushima afkomstig is van vroegere 
kernwapentesten in de atmosfeer. 
Het is echter het meest waarschijnlijk 
dat het plutonium wel degelijk uit de 
kernreactoren van Fukushima zelf 
komt. Plutonium is namelijk een bij-
product van kerncentrales die werken 
met uraniumbrandstof (reactor 1,2 en 
4 in Fukushima). Reactor 3 was gela-
den met MOX, een nucleaire brandstof 

die ten dele bestaat uit plutonium. De 
MOX-brandstof in reactor 3 werd trou-
wens geproduceerd door Belgonucle-
aire, het inmiddels failliete nucleaire 
bedrijf uit Dessel. 

kernenergIe In JaPan
De uitbater van de vernielde kernre-
actoren TEPCO sprak in juni dit jaar 
van een periode van 6 tot 9 maanden 
om het lekken van het radioactief ma-
teriaal definitief te stoppen en de re-

actoren tot een aanvaardbaar niveau 
af te koelen, voordat een betonnen 
sarcofaag de vernielde kernreacto-
ren definitief kan inkapselen. Er blijft 
dus nog maandenlang radioactieve 
straling vrijkomen uit de vernielde 
kerncentrales van Fukushima, die in 
totaal tot 10 keer zoveel kernbrand-
stof (1800 ton) herbergen als de kern-
centrale van Tsjernobyl destijds. Het 
opruimen van de site zou zeker 10 
jaar duren. Maar dat is op voorwaar-
de dat alles goed gaat. Seismologen 
en geologen zijn het er namelijk over 
eens dat Japan, na een periode van 
een halve eeuw met relatief weinig 
seismologische activiteit, opnieuw 
in een periode is aanbeland met veel 
aardbevingen. Deze periode werd in-
geluid met de Hanshin-aardbeving 
van 1995 (bij Kobe). In 2007 bracht 
een aardbeving ernstige schade toe 
aan de Japanse kerncentrale van Ka-
shiwazaki-Kariwa, de grootste kern-
centrale in de wereld qua vermogen, 
en in 2009 kwam de kerncentrale van 
Hamaoka in een crisissituatie terecht 
door een aardbeving. Het ziet er naar 
uit dat de aardbeving van 11 maart, 
die de ramp in Fukushima tot gevolg 
had, jammer genoeg niet de laatste 
zal zijn. 

Er zijn grote breuken in de aard-
korst die wellicht aardbevingen tot 
niveau 8 op de schaal van Richter 
kunnen veroorzaken in de buurt van 
zowat elke Japanse kerncentrale. 
Maar de verwerkingsfabriek van 
Rokkasho is een bijzonder geval. Al 
het nucleair afval van de 55 Japanse 
kerncentrales worden in Rokkasho 

verwerkt. Ze ligt echter op een plaats 
waar de Noord-Amerikaanse en de 
momenteel zeer actieve Pacifische 
tektonische platen elkaar raken. Het 
plutonium en het uranium worden 
van de rest van het zwaar radioactief 
afval gescheiden in Rokkasho. Er ligt 
zo’n 240 kubieke meter vloeibaar ra-
dioactief afval opgeslagen dat continu 
gekoeld moet worden. Als de koelsy-
stemen van deze fabriek ten gevolge 
van een aardbeving voor langere tijd 

uitgeschakeld zouden worden, dan 
zou dit zonder twijfel leiden tot een 
grotere nucleaire catastrofe dan het 
smelten van een reactor. Als de fabriek 
rechtstreeks zou geraakt worden door 
een aardbeving dan zouden de gevol-
gen zo mogelijk nog catastrofaler zijn. 
Op 7 april 2011 was er een grote na-
schok in de regio van Rokkasho. De 
elektriciteitstoevoer geraakte er afge-
sloten en de noodgenerators slaagden 
er amper in om het radioactief afval 
gekoeld te houden. De kerncentrale 
van Hamaoka is een andere zwakke 
schakel. Ze is gebouwd op de plaats 
waar maar liefst vier tektonische 
platen samenkomen. De voorbije 30 
jaar is de Euraziatische plaat aan het 
buigen. Verwacht wordt dat het even-
wicht zich zal herstellen met een zeer 
zware aardbeving als gevolg... precies 
onder de kerncentrale van Hamaoka. 
Begin juni kondigde de Japanse rege-
ring aan -onder druk van de publieke 
opinie- dat de centrale zal gesloten 
worden tot er nieuwe noodgenera-
tors zijn en er een 12 meter hoge dam 
gebouwd is die de kerncentrale moet 
beveiligen tegen tsunami’s. Over ex-
tra beschermingsmaatregelen tegen 
zware aardbevingen werd er evenwel 
niet gesproken.

de toekomst van  
kernenergIe? 
De nucleaire industrie is niet van plan 
om zich een nederigere houding aan 
te meten, het is immers een miljar-
den business. De Aziatische markt 
ligt open met landen als China en 
India die grootse nucleaire plan-
nen hebben. China heeft momenteel  
13 kerncentrales in bedrijf, er zijn er 
27 in aanbouw en er liggen er nog en-
kele tientallen op de tekentafel. Ook 
in het Midden-Oosten maken ver-
schillende landen zich op om toe te 
treden tot de nucleaire club. De Ver-
enigde Arabische Emiraten voeren 
het peloton aan, maar ook Jordanië, 
Turkije en Iran hebben plannen. Het 
Zuid-Koreaans energiebedrijf ‘Korean 
Power Company’ tekende in 2009 een 
contract van 20 miljard dollar met 
de Verenigde Arabische Emiraten 
(VAE) voor de bouw van vier kern-
centrales ten westen van Abu Dhabi. 
Nog een slordige 20 miljard dollar 
ligt in het verschiet voor de 60-jaar 
lange uitbating van de centrales. Die 
moeten tussen 2017 en 2020 opera-
tioneel zijn. Daags na de tsunami 

Er zijn 440 actieve kerncentrales  
in de wereld en dus evenveel 

potentiële kernrampen. 
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die Japan overspoelde, arriveerde de  
Zuid-Koreaanse president Lee Myung-
bak in de Verenigde Arabische Emi-
raten om de start van de bouw bij te 
wonen. In Europa zijn er ondertussen 
andere geluiden te horen. Duitsland 
gaat haar oude kerncentrales defi-
nitief sluiten. In Italië stemde een 
meerderheid van de bevolking in een 
referendum Berlusconi’s plannen voor 
kerncentrales weg. 

BedenkIngen
Sinds de eerste atoomcentrale op het 
net aangesloten werd (1954, in Obn-
insk in de Sovjet-Unie) zijn we dus 
toe aan de vierde grote civiele nucle-
aire ramp op een goede halve eeuw 
tijd: Windscale in 1957 (Engeland), 
Three Mile Island in 1979 (Verenigde 
Staten), Tsjernobyl in 1986 (Sovjet-
Unie) en dit jaar Fukushima. Dat is 
gemiddeld één grote ramp om de 16 
jaar. Elke ramp was een uniek geval. 
Het valt niet uit te sluiten dat er in 
de toekomst nog nucleaire rampen 
zullen plaatsvinden, ook al worden 
kerncentrales ontworpen om goed 
beveiligd te zijn en ook al voert het 
IAEA regelmatig controles uit. Er zijn 
440 actieve kerncentrales in de wereld 
en dus evenveel potentiële rampen, 

hoe sterk de risico’s ook beperkt wor-
den. En dan laten we de verwerking-
fabrieken, de militaire installaties en 
de tijdelijke en permanente opslag-
plaatsen voor al het radioactief afval 
nog buiten beschouwing.

De vraag is hoeveel de aardbol 
kan verwerken. In Japan wordt een 
groot gebied onbewoonbaar. De vrij-
gekomen straling is onomkeerbaar 
en verspreidt zich naar de rest van 
de wereld. Japan dat een zeer welva-
rend en hoogtechnologisch ontwikkeld 
land is, kan de economische last van 
deze ramp wellicht wel dragen. Maar 
er zijn natuurlijk ook grenzen aan de 
draagkracht van een economie. Wat 
als er zich met alle seismologische ac-
tiviteit in Japan nog een gelijkaardige 
ramp voordoet binnen de 15 jaar? Als 
één van de rijkste landen in de wereld 
zal Japan waarschijnlijk een lange 
tijd geen significante bijdragen meer 
kunnen leveren aan de internationale 
gemeenschap. Dit werd pijnlijk duide-
lijk wanneer Japan in april 2011 geen 
geld kon storten in het internationaal 
fonds voor de dringende bouw van 
de nieuwe betonnen sarcofaag rond 
de gesmolten nucleaire reactor van 
Tsjernobyl. Japan zal dit jaar in plaats 
van één van de grootste internationale 

donors, één van de grootste financiële 
ontvangers zijn. 

In de VS staan er een honderd-
tal kerncentrales en tal van militaire 
nucleaire installaties. De kans op 
aardbevingen is daar minder groot, 
maar Obama plant 4000 miljard dol-
lar te bezuinigen de komende 12 jaar. 
Overal ter wereld wordt de broekriem 
aangespannen wegens de financiële 
en economische crisis. Zal men geld 
blijven vinden om rampen op te kui-
sen en ze decennialang te beheren? 
Zal men geld vinden om het contro-
leorgaan IAEA te versterken zodat 
het de nieuwe kerncentrales in aan-
bouw zal kunnen controleren en de 
voorgestelde nieuwe strengere regels 
zal kunnen afdwingen? Feit is dat het 
opnieuw de belastingbetaler is die al 
deze kosten op zich zal moeten ne-
men. Net zoals in de rest van de wereld 
hebben ook de Japanse uitbaters van 
de kerncentrales geen enkele verzeke-
ringsmaatschappij gevonden die de 
enorme gevolgen van een kernramp 
op zich wilde nemen. De overheid zal 
er de komende jaren bovendien de 
gezondheidskosten moeten dragen 
en honderden generaties lang zal er 
betaald moeten worden voor de op-
slag van het kernafval.  n
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de sco bestaat tien jaar | georges spriet

De ‘Shanghai Cooperation Organisation’ (SCO) vierde half juni 2011 haar tienjarig bestaan tijdens een 
topbijeenkomst in de Kazachse hoofdstad Astana. Wat begon als een club van landen die grenzen aan 
China, groeide intussen uit tot een niet te miskennen regionale speler, waar vaak naar verwezen wordt 
als de Aziatische NAVO. 
 
Invloed en PIJlers
Veiligheid en economische samen-
werking vormen de twee hoofdpijlers 
van de SCO. Het oorspronkelijke sa-
menwerkingsverband van de ‘Shang-
hai Five’ (opgericht in 1996) - China, 
Kirgizië, Tadzjikistan, Kazachstan en 
Rusland - werd in 2001 vervoegd door 
Oezbekistan. De naam van de organi-
satie werd toen ook gewijzigd naar de 
‘Shanghai Cooperation Organisation’. 
India, Mongolië, Pakistan en Iran 
hebben een statuut van waarnemer. 
Wit-Rusland en Sri Lanka zijn overleg-
partners en er is ook een contactgroep 
SCO-Afghanistan. Turkmenistan volgt 
de bijeenkomsten als genodigde. 

India en Pakistan staan beiden op 
de eerste rij om volwaardig lid te wor-
den. Rusland verklaarde zich onlangs 
akkoord om Pakistan te aanvaarden, 
nadat het al openlijk zijn goedkeuring 
had uitgesproken over de toetreding 
van India. Tijdens de SCO-top in 
Astana kregen beide postulanten de 
boodschap –althans volgens bepaal-
de persberichten- dat ze eerst een 
modus vivendi moeten vinden voor 
de eigen grensconflicten. Iran vroeg 
in het verleden ook naar volwaardig 
lidmaatschap maar dit wordt tot nog 
toe afgehouden, kennelijk om niet 
de indruk te wekken dat de SCO een 
anti-Westers bondgenootschap zou 

zijn. Mochten Pakistan en India ef-
fectief toetreden tot de SCO, dan 
wordt dit samenwerkingsverband 

wel een verzameling van landen met 
enige invloed in Afghanistan. Als In-
dia toetreedt, zouden de banden met 
Sri Lanka verder ontwikkeld kunnen 
worden en dan zitten we de facto met 
een enorm grondgebied, plus delen 
van de oceaan, waar SCO-afspraken 
ingevoerd zullen worden en waar het 
Westen zijn invloed ernstig zal zien 
verkleinen. 

Moskou lijkt geregeld geneigd om 
van de SCO een strategische politieke 
actor te maken qua regionale -en aan-
gezien het belang van de regio– mon-
diale veiligheid. China opteert eerder 
voor een focus op handel en economi-
sche samenwerking. De waarde van de 
handel tussen China en de SCO-lidsta-
ten groeide de afgelopen 10 jaar van 
12,1 miljard dollar naar zo’n 90 miljard 
dollar, zonder de Chinees-Russische 
handel ter waarde van zo’n 60 miljard 
dollar mee te rekenen. De economie 
heeft als tweede SCO-pijler, naast de 
samenwerking qua veiligheid, nog een 
ruime groeimarge. De SCO voorziet 
om in 2020 een vrijhandelsgebied te 
worden. Volgens persberichten is er 
sprake van heel concrete initiatieven 
zoals de bouw van een spoorweg, au-
tosnelwegen en een pijpleidingennet 
tussen de wereldeconomie en de ‘inge-
sloten’ Centraal-Aziatische regio met 
zijn vele natuurlijke rijkdommen. Als 

deze plannen effectief worden door-
gevoerd en indien India en Pakistan 
binnen een paar jaar toetreden tot de 

SCO, dan wordt deze organisatie te-
gen haar 20ste verjaardag een samen-
werkingsverband met een enorm eco-
nomisch gewicht op mondiaal vlak.

aFghanIstan
Tijdens de bijeenkomst van juni 2011 
in Astana besloot de SCO zich achter 
een politieke oplossing in Afghanistan 
te scharen omwille van de gezamen-
lijke constatatie dat er geen militaire 
regeling van het conflict mogelijk 
blijkt. De SCO wil de nadruk leggen 
op de socio-economische problemen 
van Afghanistan en vindt dat de in-
frastructuur in het land moet worden 
heropgebouwd. De SCO-lidstaten zijn 
gewonnen voor een neutraal Afghani-
stan. Met andere woorden ze kanten 
zich –tenminste theoretisch- tegen 
een langdurige VS-bezetting van het 
land na 2014. De Afghaanse president 
Karzai was trouwens aanwezig op de 
SCO-top. De Kazachse president Nur-
sulutan Nazarbayev gaf een kleine hint 
over de te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen: “Het is mogelijk dat 
de SCO haar verantwoordelijkheid 
zal opnemen voor vele domeinen in 
Afghanistan na de terugtrekking van 
de coalitietroepen in 2014”. 

Het is een feit dat de VS voor een 
groot probleem staat wat de lange-
termijnplanning betreft in Afghani-
stan. De opiniemakers in de Zuid-
Aziatische regio waarschuwen bijna 
allemaal voor de verborgen agenda 
van de VS, die permanente militaire 
basissen wil behouden in Afghanistan 
na de vooropgestelde terugtrekkings-
datum van 2014. In Zuid-Azië is men 
duidelijk tegen. De Amerikaanse plan-
nen dragen zeker ook bij tot de span-
ningen tussen de VS en Pakistan. Iran 
heeft over dit thema nog geen woord 
gezegd, maar we kunnen wel gissen 
dat ze daar niet opgezet zijn met een 
permanente stationering van VS-sol-
daten in buurland Afghanistan. India 
legde rustig uit dat het gekant is te-
gen nieuwe koude-oorlogsspanningen 

De creatie van een kernwapenvrije 
zone in Centraal-Azië 

vertegenwoordigt volgens de SCO een 
belangrijk element bij het garanderen 
van de regionale vrede en veiligheid.
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in de regio. Er worden dus duidelijke 
posities ingenomen tegen de ‘contain-
ment’-strategie die de VS ontwikkelde 
ten opzichte van China en Rusland. 
Deze landen lijken er ook van uit te 
gaan dat de VS delen van het anti-
rakettenschild in Afghanistan wil ont-
plooien. De SCO wil vooral benadruk-
ken dat de landen van de regio wel zelf 
hun veiligheidsproblemen kunnen 
oplossen, zonder buitenlandse inter-
venties. De toekomst moet verder uit-
wijzen of het Afghanistan-dossier echt 
deel zal uitmaken van de kwesties die 
door China en Rusland als van geza-
menlijk belang beschouwd worden.

slottekst sco-toP
De slottekst van de SCO-top in Astana 
gaf ook uiting aan de grote bezorgd-
heid bij de leden over de instabiliteit in 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 
Ze roept op om te streven naar stabi-
liteit. De SCO-lidstaten ondersteunen 
de bewegingen voor democratie in de 
regio “met de nodige aandacht voor 
de nationale realiteit en historische 
achtergrond”. Volgens hen moeten 
interne conflicten en crisissen met 
vreedzame middelen worden op-
gelost, via politieke dialoog. Hierbij 
moet het internationaal recht strikt 
nageleefd worden, met alle respect 
voor de onafhankelijkheid, soeverei-
niteit en territoriale integriteit van 
elk land, volgens het principe van de 
niet-inmenging in interne aangele-
genheden. In dit verband onderstre-
pen ze de nood voor een stopzetting 
van de militaire confrontatie in Libië 
en het strikt naleven van de VN-reso-
luties 1970 en 1973 door alle betrok-
ken partijen. De staatsleiders van de 
SCO-landen pleitten ook voor een 
hervorming van de Verenigde Naties 
en de Veiligheidsraad. Er moet een al-
omvattende benadering gevolgd wor-
den, die niet gehinderd wordt door 
een artificiële tijdsdruk en die de me-
ning van een overgrote meerderheid 
van de VN-lidstaten niet kan negeren. 
De creatie van een kernwapenvrije 
zone in Centraal-Azië vertegenwoor-
digt volgens de SCO een belangrijk 
element bij het garanderen van de 
regionale vrede en veiligheid. Het on-
dertekenen van een officieel verdrag 
over een kernwapenvrije zone zou een 
“effectieve stap betekenen in het non-
proliferatie-regime”, zegt de slottekst. 
Het is namelijk zo dat vijf SCO-landen 
(Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan, 

Turkmenistan en Kazachstan) zich-
zelf al kernwapenvrij verklaarden, 
maar dat de westerse kernwapen-
staten deze kernwapenvrije zone 
nog niet officieel erkend hebben. De 
SCO-lidstaten menen verder dat een 
unilaterale en ongelimiteerde uitbouw 
van een anti-rakettenschild door een 
bepaald land of door een kleine groep 
landen, de strategische stabiliteit en 
internationale veiligheid schade kan 
berokkenen. Ze pleiten voor het uit-
sluitend vreedzaam gebruik van de 
ruimte en zullen hiertoe een ontwerp-
overeenkomst voorstellen op de Ont-
wapeningsconferentie van Genève.

 
antI-terrorIsme
Naar verluidt is de SCO de banden 
volop aan het aanhalen met de ‘Col-
lective Security Treaty Organisa-
tion’ (CSTO), een militaire alliantie 
opgericht in 2002 tussen Armenië, 
Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, 
Tadzjikistan en Rusland. In juni 2008 
trad ook Oezbekistan officieel toe. 
Het oprichtingsverdrag van de CSTO 
bevat een solidariteitsclausule die 
stelt dat agressie tegen één van de 
landen, wordt aanzien als agressie 
tegen allen. In Astana werd een pro-
tocol ondertekend tussen beide regi-
onale entiteiten, de SCO en de CSTO, 
om “de gezamenlijke inspanningen te 
verhogen om het terrorisme te bestrij-
den”. Het protocol werd ondertekend 
door de algemeen-secretaris van de 
CSTO, de Russische generaal Niko-
lai Bordyuzha, en door de directeur 
van de SCO-antiterreurstructuur, de 

Kazach Dzhenisbek Dzhumanbekov. 
De efficiëntie van de CSTO is niet 

zo eenduidig. De militaire alliantie 
was bijvoorbeeld behoorlijk onmach-
tig gedurende de crisis in de Kirgizi-
sche Republiek in juni 2010. Er brak 
toen op grote schaal etnisch geïnspi-
reerd geweld uit tussen Kirgiziërs en 
de Oezbeekse minderheid in het land. 
Men vreesde dat religieuze extremis-
ten en ‘terroristische elementen’ van 
de chaotische situatie gebruik zouden 
maken om die nog te verergeren. De 
interim-president van Kirgizië vroeg 
militaire assistentie aan Rusland. Ook 
de in april 2010 door een staatsgreep 
afgezette ex-president Bakiyev en de 
voormalige president Akayev vroegen 
de SCTO in te grijpen. De Russische 
president Medvedev en secretaris-ge-
neraal van de SCTO Bordyuzha wei-
gerden dit, officieel omdat het volgens 
hen een puur intern conflict betrof. 
Later verklaarde Bordyuzha dat de 
respons van de SCTO waarschijnlijk 
niet gepast was. Waarnemers menen 
dat de Russische president Medvedev 
zich echter liet beïnvloeden door zijn 
Oezbeekse ambtgenoot Islam Kari-
mov. Oezbekistan speelt een sleutel-
rol in Centraal-Azië wat de collectieve 
veiligheid in de regio betreft, en dus 
ook in de CSTO. Alles wijst erop dat 
Oezbekistan geen voorstander was 
van een CSTO-optreden in Kirgizië. 
Waar de structurele samenwerking 
tussen de SCO en de CSTO concreet 
toe zal leiden valt nog te bezien, maar 
het militaire luik van de SCO wordt er 
alvast door versterkt. n
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Post-revolutionair 
egyPte

“We zijn verlost van de 
 dictator, maar niet van  

de dictatuur”

Van 11 tot 15 mei trokken de auteurs van dit artikel naar Egypte. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
daar twee workshops te organiseren over gewetensbezwaarden, pacifisme en legerdienst.  

De plaatselijke contactpersoon voor deze workshops, Maikel Nabil Sanad, werd echter gearresteerd 
door het Egyptisch leger op 28 maart 2011. Daarop trok Andreas Speck begin april 2011 al naar Caïro,  

om er de rechtszaak tegen Maikel Sana bij te wonen. In dit artikel brengen beide auteurs hun indrukken 
van Egypte na de revolutie (red.).

andreas speck en igor seke

“Op 7 maart, een aantal weken na het aftreden van 
de Egyptische dictator Hosni Moebarak publiceerde 
Maikel Nabil Sanad een artikel op zijn blog waarin 

de rol van het Egyptisch leger gedurende en na de re-
volutie in detail geanalyseerd wordt. Hij kwam tot de 
conclusie dat het volk en het leger nooit ‘twee handen 
op één buik’ waren, zoals zo vaak beweerd werd tij-
dens de revolutie zelf. Zijn standpunt wordt duidelijk 
samengevat in de titel van zijn artikel: “We zijn verlost 
van de dictator, maar niet van de dictatuur”. Voor de 
publicatie had Maikel al iets geschreven over de gebeur-
tenissen op 28 januari 2011, toen de politie op de hon-
derdduizenden betogers op het Tahrirplein schoot. Het 
leger dat de indruk gaf zich niet tegen de bevolking te 
keren, voorzag de politieagenten eigenlijk van munitie 
toen die door hun voorraad heen waren. Mikail werd op  
4 februari gearresteerd door het leger. Hij werd gemar-
teld en uiteindelijk vrijgelaten 27 uur nadat hij was op-
gepakt. Amnesty International rapporteerde ook dat het 
leger tijdens de revolutie activisten oppakte en folterde. 

De dubieuze rol van het leger kan ook aan perso-
naliteiten gekoppeld worden. De voormalige minister 
van Defensie van Moebarak, Muhammad Tantawi, is 
nu de voorzitter van de Opperste Raad van de Strijd-
krachten (‘Supreme Council of the Armed Forces’ of 
SCAF), die het feitelijk bestuur van Egypte momenteel 
in handen heeft. Tantawi was vroeger altijd tegen her-
vormingen gekant omdat hij vreesde dat de politieke en 
economische macht van de regering dan zou eroderen. 
Het is ook tekenend dat Tantawi’s bijnaam ‘Moebaraks 
poedel’ was. Het leger is in Egypte een zeer belangrijke 
actor in de economie. Veel bedrijven, specifiek in de 
water- en olijfoliesector, de cement- en de bouwin-
dustrie of in de toeristische sector zijn eigendom van 
gepensioneerde officieren. Het leger was gedurende 
het Moebarak-tijdperk altijd een stabiele partner. De 
jaarlijkse militaire en financiële hulp van de Verenigde 
Staten voor het Egyptisch leger speelde een belangrij-
ke rol in het aan de macht houden van Moebarak. Hij 
moest garanderen dat de Egyptische politiek niet zou 
beïnvloed worden door de radicale islamisten. Het is 

moeilijk te geloven dat alle banden tussen Moebarak 
en de steunpilaren die hem aan de macht hielden voor 
meer dan 35 jaar, plotseling verbroken zijn.

Om Moeberak te verdrijven protesteerde het Egypti-
sche volk op vreedzame wijze. Zelfs toen de veiligheids-
troepen op de demonstranten begonnen te schieten 
met echte munitie -waardoor er meer dan 800 doden in 
slechts een paar weken tijd vielen- hielden zij zich aan 
het principe van het geweldloos verzet. Hoewel er tal-
rijke bewijzen zijn dat het leger tegen de demonstran-
ten handelde tijdens de revolutie, blijven de SCAF en een 
groot deel van de mainstream media in Egypte de mythe 
in stand houden dat het leger de enige garantie is voor 
een democratische transitie in het land. Het is nochtans 
duidelijk dat de SCAF Egypte bestuurt op dezelfde wijze 
als Moebarak dat deed. Het gebruikt de meest brutale 
vormen van repressie tegen zijn tegenstanders. 

rePressie na de 
revolutie

Maikel Nabil Sanad beschreef in zijn artikel van 28 
januari al dat het de doelstelling was van het leger om 
het Tahrirplein helemaal vrij te maken van betogers. Op 
12 februari 2011 stelden de militairen een verbod in om 
foto’s te trekken op het plein, zodat ze zouden kunnen 
ingrijpen tegen mensen die de misbruiken van het leger 
probeerden vast te leggen. In de weken die volgden, vie-
len het leger en de politie regelmatig betogers aan die 
op het Tahrirplein bleven hangen. Op 9 maart, na een 
betoging tegen de voorgestelde veranderingen van de 
Egyptische grondwet, werden de betogers alweer op ge-
welddadige wijze van het Tahrirplein verdreven. Meer 
dan 190 mensen werden gearresteerd en gefolterd door 
het leger in het vlakbij gelegen Egyptisch Museum of in 
de militaire gevangenissen. De Duitse krant ‘Die Zeit’ 
berichtte dat misdadigers de betogers in elkaar sloegen 
voor de neus van militairen die niet ingrepen. 

“Ze folterden mij met elektrische schokken op de 
benen en borst, en spraken me op obscene wijze aan”, 
vertelt de vrouwelijke activiste Salma al-Husseini Guda. 
In de militaire gevangenis verplichtten de soldaten de 
vrouwelijke activisten om zich uit te kleden. De onge- 
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trouwde vrouwen werden er gedwongen zich te onder-
werpen aan een ‘maagdelijkheidstest’. Deze test werd 
uitgevoerd op een bed in de gang van de gevangenis 
door een man. Toen de vrouwelijke gevangenen smeek-
ten om onderzocht te worden door een vrouw, werden 
ze bedreigd met instrumenten om vee te porren en te 
prikken, volgens de getuigenis van Salma Guda. De 
vrouwen die volgens de test geen maagden bleken te 
zijn, werden bedreigd met een aanklacht voor prostitu-
tie. Gedurende deze vernederende behandeling werden 
de slachtoffers ook gefilmd. 

Eind maart keurde de interim-regering een nieuwe 
wet goed die alle vormen van protest, die een impact 
kunnen hebben op het vlot functioneren van de insti-
tuties en de economie, verbiedt. Amper vier uur nadat 
deze wet van kracht ging, gebruikte het leger hem om 
de bezetting van de Universiteit van Caïro te beëindi-
gen. Via stakingen en de bezetting van de gebouwen 
eisten de studenten dat de oude rectors en professoren, 
die nog aangesteld waren door het Moebarak-regime, 
vervangen zouden worden. 

Human Rights Watch rapporteerde dat generaal Et-
man, Hoofd van het Morele Zaken Directoraat van de 

SCAF op 22 maart een brief stuurde naar 
de redacteurs van de Egyptische kranten 
die hen opdroeg “geen artikels, nieuws, 
persberichten, klachten of foto’s te publi-
ceren over de strijdkrachten of hun be-
velvoerders, tenzij ze het Morele Zaken 
Directoraat en de militaire inlichtingen-
dienst hierover geconsulteerd hadden”. 
Dit waren volgens de brief immers de be-
voegde instanties om te beoordelen of de 
aangehaalde kwesties de veiligheid van 
de natie kunnen schaden. 

Een escalatie van de situatie volgde 
op 8 april. Op die dag vond de tot dan toe 
grootste demonstratie sinds de vlucht 
van Moebarak plaats. De betogers eis-
ten dat Moebarak berecht zou worden 
en dat de provinciale gouverneurs die hij 
had aangesteld, vervangen zouden wor-
den. Veel betogers veroordeelden echter 
ook de mensenrechtenschendingen ge-
pleegd door de SCAF. Ze eisten het ont-
slag van Tantawi en de creatie van een 
civiele overgangsregering. Die avond 
bestormde het leger het Tahrirplein. 
Ten minste twee mensen werden dood-
geschoten en velen anderen geraakten 
gewond. De dag erna, werd het hoogst 
symbolische Tahrirplein al opnieuw 
bezet door demonstranten, maar op  
12 april werden ze nogmaals hardhandig 
verdreven. In de uren die op het ‘schoon-
vegen’ van het plein volgden, werden 
mensen op willekeurige basis opgepakt 
in de straten rondom het Tahrirplein. 

de zaak maikel  
nabil sanad

“De veroordeling van Maikel Nabil is een duide-
lijke boodschap van het leger [aan de bevolking], dat 
elke burger die het leger bekritiseert, gearresteerd zal 
worden”, aldus Adel Ramadan, advocaat voor de men-
senrechtenorganisatie ‘Egyptian Initiative for Perso-
nal Rights’. Maikel werd opgepakt in zijn appartement 
door de militaire politie op 28 maart. In eerste instan-
tie kreeg hij een detentiebevel van 15 dagen opgelegd. 
In die periode zou hij berecht worden. Zowel Andreas 
Speck, die naar Egypte trok als waarnemer bij het 
proces van Maikel, als de vrienden van Maikel kregen 
geen toestemming om de rechtszaak bij te wonen in 
het militair gerechtshof in Nasr City, Caïro. Hoewel 
de rechtszaak bijna twee weken duurde -normaal 
gezien nemen rechtszaken in militaire rechtbanken 
slechts 5 minuten in beslag- was er geen sprake van 
een eerlijk proces. Eerst en vooral had Maikel nooit 
berecht mogen worden door een militaire rechtbank. 
Gedurende het merendeel van het proces was er geen 
publiek toegestaan in de rechtszaal. Maikal en zijn 
team van advocaten hadden niet genoeg tijd om een 

Maikel Nabil Sanad
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doeltreffende verdedigingsstrategie voor te bereiden. 
De omstandigheden waarin de definitieve uitspraak 
gedaan werd, waren schandalig. Maikels familie en 
zijn advocaten werden pas op 10 april ingelicht over 
het feit dat de uitspraak zou volgen op 12 april. Hij 
werd uiteindelijk veroordeeld -in afwezigheid van 
zijn advocaten en familie- tot drie jaar gevangenis. 
Zijn familie kwam dit alleen maar te weten dankzij 
een telefoontje van iemand die zijn broer was gaan 
bezoeken in de gevangenis en daar het één en ander 
had opgevangen. Aan de familie van Maikel werd 
meegedeeld dat hij overgebracht was naar de Tora 
gevangenis. Dit was echter een leugen. Zijn familie 
kwam hierachter toen één van Maikels bewakers hem 
in het geheim een gsm had toegestopt waarmee hij 
hen kon verwittigen dat hij in de El-Marg gevangenis 
verbleef. Maikel slaagde er uiteindelijk in een bood-
schap uit de gevangenis te laten smokkelen gericht 
aan zijn vrienden. Maikel stelt hierin dat hij gearres-
teerd en opgesloten werd om hem het zwijgen op te 
leggen. Hij schreef: “Ik voel de intentie van het leger 
om mij te kwetsen sinds de uitspraak van de recht-
bank. Geloof niets van de waardeloze beweringen 
van het leger over zogenaamde zelfmoordpogingen. 
De militaire rechtbank is verantwoordelijk voor mijn 
veiligheid en welzijn tot aan het moment van mijn 
vrijlating”. Zijn brief maakt duidelijk dat hij zichzelf 
niet van het leven zou beroven, dus indien hij nooit 
meer uit gevangenis zou komen, zal hij vermoord zijn 
door de militairen. Hoewel hoge vertegenwoordigers 
van de Europese Unie en de afzonderlijke EU-landen 
uitdrukking hebben gegeven aan hun bezorgdheid 
over Sanads gevangenschap, blijft de situatie tot 
nu toe ongewijzigd. De Duitse federale minister van 
Buitenlandse Zaken zei in een ontmoeting met zijn 
Egyptische collega, Nabil El-Araby, dat de straf opge-
legd aan Maikel een stap achteruit is in het proces 
van de democratisering van Egypte en dat Duitsland 
“de mensen die het democratiseringsproces vooruit 
helpen wil aanmoedigen”. Gedurende zijn bezoek 
aan Egypte op 2 en 3 mei uitte de EU Commissaris 
voor Uitbreiding en Europees Nabuurschapsbeleid, 
Stefan Füle, zijn bezorgdheid over een aantal gerap-
porteerde mensenrechtenschendingen in Egypte. Hij 
vernoemde Maikels zaak daarbij specifiek als één van 
de meest duidelijke gevallen.

Het recHt legerdienst 
te Weigeren

De legerdienst is een hoeksteen van de mannelijke 
socialisatie in Egypte. Ze garandeert de militaire indoc-
trinatie van een groot deel van de Egyptische maatschap-
pij. De legerdienst is verplicht voor alle mannen tussen 
18 en 30 jaar oud en duurt 3 jaar. Er bestaat in het land 
geen wettelijk recht om de dienstplicht te weigeren. Ge-
durende één van onze workshops hadden we een lange 
discussie met vooral jonge mannen over de legerdienst 
en gewetensbezwaarden. Sommige van de participanten 
beschouwden het leger als de meest corrupte institutie 
van de staat. Maar het echte probleem is niet louter cor-
ruptie maar het militarisme zelf. De Egyptische jonge 
mannen hebben verschillende strategieën om aan de 
verplichte legerdienst te proberen ontsnappen. Ze pro-
beren vooral om ‘niet geschikt’ verklaard te worden. 
De meesten onder hen geloven echter dat vrede nooit 
bereikt kan worden zolang Israël niet gedemilitariseerd 
wordt. Zolang Israël nucleaire wapens bezit en onge-
stoord doorgaat met het aankopen van allerlei conven-
tionele wapens, zullen de Arabische landen nooit enige 
vorm van demilitarisering aanvaarden, net zomin als 
de inperking van de gewapende strijdkrachten. Dat is 
de wijdverbreide opinie in Egypte. 

besluit

De media, in het bijzonder de televisie als het meest 
machtige mediakanaal, proberen de mensen ervan te 
overtuigen dat de revolutie succesvol is geweest. Er 
wordt beweerd dat de opdracht volbracht is: de vrijheid 
is verworven en de revolutie is tot een einde gekomen. 
Rond het Tahrirplein is er een waaier aan post-revolu-
tionaire gadgets en prularia te koop, maar geen enkele 
van deze koopwaren houden de vlam van de revolutie 
in leven. Het draait allemaal om de herinnering aan de 
revolutie, vooral aan de datum 25 januari, de dag van 
het grootste protest en de vlucht van Moebarak. On-
danks deze pogingen van de media en de oude elites 
om zand in de ogen van de mensen te strooien, is de be-
volking nog steeds op zijn hoede. Van tijd tot tijd weer-
klinkt het protest opnieuw. Hoewel ze verboden zijn, 
zijn stakingen nog altijd een wijdverspreid fenomeen. 
Op een Facebook-pagina genaamd 'de 2de revolutie van 
woede' stellen activisten dat de fundamentele eisen 
van de opstand -vrijheid en het beschermen van rech-
ten- nog niet zijn ingewilligd. De huidige planning en 
het tijdschema voor de transitie krijgen meer en meer 
aandacht van de activisten en verschillende seculiere 
groepen willen de verkiezingen nog wat uitstellen. Het 
is duidelijk dat de revolutie nog niet gedaan is. De ko-
mende maanden en zelfs jaren zullen zeker nog tur-
bulent en interessant zijn in Egypte. Het uiteindelijke 
resultaat blijft onduidelijk.  n

Andreas Speck werkt voor de Britse vredesbeweging  
‘War Resisters International’. Hij is er verantwoordelijk voor het 
‘Refuse to Kill’-programma.
Igor Seke is een gewetensbezwaarde uit Servië. 
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de zaak maikel nabil sanad. 
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grondWet of verkiezingen?

In het post-revolutionaire Egypte woedt een hevig politiek debat: moeten er eerst  
parlementsverkiezingen worden gehouden of moet er eerst een nieuwe grondwet worden opgesteld? 

ludo de brabander

De eerste maatregelen van de Opperste Raad van 
de Strijdkrachten (SCAF) waren de ontbinding 
van het parlement, de opschorting van de grond-

wet (uit 1971) en de aankondiging van vrije parlements- 
en presidentsverkiezingen binnen de zes maanden. 
Vervolgens organiseerde de SCAF een referendum over 
voorgestelde amendementen op 9 artikels van de oude 
grondwet. Op 19 maart 2011 stemde 77,2% van de kiezers 
voor de aanvaarding van de amendementen. Er was een 
electorale opkomst van 41%. De belangrijkste wijzigingen 
gingen over de inperking van de presidentiële termijn tot 
tweemaal 4 jaar, het verminderen van de beperkingen 
om zich kandidaat te kunnen stellen voor het president-
schap, gerechtelijke supervisie op alle kiesverrichtingen 
en de verplichting voor het volgende parlement om een 
nieuw ontwerp van grondwet te laten opstellen door een 
vergadering dat zeker 100 leden telt.

Het debat dat aan het referendum voorafging ging over 
meer dan de amendementen zelf. Het overwegend seculiere 
neen-kamp (van liberalen tot links) vindt dat er – net als 
in Tunesië – eerst een grondwetgevende vergadering moet 
worden samengesteld om pas daarna verkiezingen te hou-
den. Zij vrezen ook de veel te strakke timing die volgens 
hen in het voordeel zou spelen van de Moslimbroeders, 
een sterk geolied apparaat dat de verkiezingen wil ingaan 
met een nieuwe politieke partij, de Vrijheid en Rechtvaar-
digheidspartij. Het neen-kamp vreest dat de Moslimbroe-
ders het toekomstige parlement zullen domineren en dus 
zwaar hun stempel zullen kunnen drukken bij het opstellen 
van een nieuwe grondwet. Een simpele meerderheid in de 
grondwetgevende vergadering is voldoende om de controle 
te verwerven op het ontwerp van een nieuwe grondwet. Het 
referendum maakte geen einde aan dit debat. Het neen-
kamp kreeg versterking van verschillende ministers van de 
overgangsregering met inbegrip van premier Essam Sharaf. 
Niet minder dan 70 partijen bundelden hun krachten onder 
de naam ‘Vrij front voor een Vreedzame Overgang’. Midden 
juni startte dit front een campagne met de bedoeling om 
15 miljoen handtekeningen te verzamelen voor de creatie 
van een nieuwe grondwet vóór er parlementsverkiezingen 
worden georganiseerd. De Moslimbroeders en fundamen-
talistische groeperingen geven zwaar tegengas. Volgens hen 
gaat een dergelijke demarche in tegen de wil van het volk, 
dat zich al heeft uitgesproken in het referendum.

staatsvorm

De inzet van het hele debat is de toekomstige staats-
vorm die twee richtingen kan uitgaan: een civiele staat of 

een religieuze staat. De voorstanders van een civiele staat 
kregen voorzichtige steun uit onverwachte hoek. De Al-
Azhar Universiteit van Caïro, traditioneel de oudste en 
belangrijkste autoriteit voor soennitische moslims gaf 
zopas een document vrij dat pleit voor “de oprichting van 
een moderne, democratische en constitutionele staat”, 
op basis van een scheiding der machten en gelijke rech-
ten voor alle burgers. Het document roept ook op voor 
respect voor de 3 monotheïstische religies en vraagt de 
bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen. 
Opvallend is de oproep voor de nood aan ontwikkeling 
en betere gezondheidszorg, sociale gelijkheid en de strijd 
tegen corruptie en werkloosheid. De verklaring van de 
Al-Azhar Universiteit, die tot voor kort een duidelijke 
link had met het regime, betekent een kleine revolutie 
op zich, en wordt algemeen gezien als een poging om de 
politieke onafhankelijkheid van de religieuze instelling 
te herstellen. Nog geen 24 uur na de verklaring van de Al-
Azhar Universiteit tekenden 17 politieke partijen, waar-
onder de Vrijheid en Rechtvaardigheidspartij, de eerder 
linkse Tagammu-partij en een aantal andere partijen een 
document met de titel ‘Democratische consensus voor 
Egypte’. Dit document wordt gezien als een poging om de 
‘grondwet-eerst-campagne’ het gras van onder de voeten 
weg te maaien. Het moet de aanhangers van een secu-
liere staat schijnbaar geruststellen. Het pleit bijvoorbeeld 
voor een “nationale, constitutionele, democratische en 
moderne staat”, een combinatie van adjectieven die in 
het liberale kamp moet begrepen worden als ‘civiele 
staat’, ook al staat dat begrip zelf niet in het document. 
Vraag is in welke mate de Moslimbroeders zich na de 
verkiezingen aan dit document zullen houden. Het pro-
gramma van hun nieuwe politieke partij kiest immers 
voor de sharia (islamitische wetten) als belangrijkste 
bron voor alle wetgeving. Anderzijds benadrukt het dat 
vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid inherente rech-
ten zijn voor alle burgers zonder onderscheid op vlak van 
geloof, geslacht of huidskleur.

Het leger dat de facto het laatste woord heeft via 
de SCAF, lijkt zich op het eerste zicht op afstand te 
houden van dit politieke debat en verklaarde dat het 
bereid is om de consensus van de politieke partijen 
te steunen. De organisaties verenigd in de 25 januari-
Unie van Revolutionaire Jongeren, wantrouwen het 
leger echter en vrezen dat de strijdkrachten het op 
een akkoord zullen gooien met de Moslimbroeders. 
Het leger heeft immers heel wat verworven belangen 
te verdedigen. De jongerenorganisaties vrezen een 
contrarevolutionaire beweging. De belangrijkste eis 
voor hun manifestatie op 8 juli op het Tahrirplein was: 
‘eerst een nieuwe grondwet, dan pas parlementaire 
verkiezingen’. Het is wachten op de uitkomst van deze 
krachtmeting.  n
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religieuze sPanningen

Egypte is het thuisland van de grootste en oudste christelijke minderheid in het Midden-Oosten.  
De ruim 10 miljoen koptische christenen in het land (op een totale bevolking van ongeveer 80 miljoen) 

eisen dat hun status van tweederangsburger opgeheven wordt in het post-revolutionaire Egypte. 

soetkin van muylem

Tijdens de periode van protesten op het Tahrir-
plein in Caïro leken de moslims en de christenen 
elkaar gevonden te hebben in hun oppositie te-

gen Moebarak en zijn regime. Beelden gingen de wereld 
rond van Egyptenaren, zwaaiend met korans en kruis-
jes, die zij aan zij scandeerden voor de gezamenlijke 
doelstellingen van de revolutie. De halve maan van de 
moslims die het christelijk kruis omarmt, was overal te 
zien op het plein. De jongerengroepen die het protest 
tegen Moebarak organiseerden onthielden zich zeer 
bewust, net als de andere participerende groepen, van 
sektarische slogans en eisen. Gedurende de islamitische 
vrijdaggebeden op het Tahrirplein, werden de moslims 
omringd door de christenen die een menselijke ketting 
vormden om hen te beschermen. Op zondag voegden 
moslims zich bij de christelijke diensten van de kopten 
ter herdenking van de martelaren van de revolutie. Het 
was een zeldzaam publiek schouwspel van nationale 
eenheid. Dat Egyptische kopten religieuze diensten 
konden houden op een openbaar plein, middenin een 
menigte van overwegend moslims en beschermd door 
vrijwilligers uit de rangen van de Moslimbroederschap, 
leek zeer veelbelovend. Maar sinds Moebarak van de 
macht verdreven werd, is er echter een heropflakkering 
waar te nemen van de vijandigheid tegen de christelijke 
minderheid in het land. 

geWeld

De verzwakking van de politiestaat in de directe na-
sleep van de revolutie creëerde kansen voor de kopten, 
maar heeft ook geleid tot meer aanvallen tegen hen. 
Op 8 maart 2011 kwam het tot gevechten tussen kop-
ten en moslims tijdens een protestmars van de kop-
ten tegen de brandstichting van een kerk in de stad 
Helwan de week ervoor. Er vielen 13 doden en zeker  
140 gewonden tijdens de schermutselingen. Op 8 mei 
2011 werd in het centrum van Caïro een koptische kerk 
in brand gestoken met benzinebommen in het verou-
derde en verwaarloosde district Imbaba. In de gevech-
ten die daarop volgden vielen er zeker 11 doden en meer 
dan 200 gewonden. Het is gemakkelijk om in het ver-
armde Imbaba-district vol smalle straatjes -dat tevens 
de reputatie heeft een islamistisch bolwerk te zijn- de 
gemoederen te gaan ophitsen. Doorgaans worden de 
salafisten ( fundamentalistische moslims) verdacht van 
dit soort praktijken, maar sommige commentatoren en 
vele burgers beschuldigden de leden van Moebaraks 

oude Nationale Veiligheidsdienst van de aanslag op  
8 mei. Het doel ervan, was het creëren van chaos in het 
post-revolutionaire Egypte. 

Het is zeer gemakkelijk 

voor extremisten om 

het ongenoegen van een 

verarmde en werkloze 

bevolking om te buigen naar 

sektarische haat.

Toen Moebarak nog aan de macht was, waren er 
echter ook al verschillende aanvallen op koptische chris-
tenen. Op 7 januari 2010 schoot een Egyptische man  
6 kopten en één islamitische politieman dood in Naga 
Hamady, een stad in het zuiden van Egypte. En afgelopen 
oudejaarsavond kwamen nog 23 kopten om het leven bij 
een zelfmoordaanslag op een kerk in Alexandrië. 

rol van de staat

Volgens de mensenrechtenorganisatie ‘Egyptian 
Initiative for Personal Rights’ (EIPR) is er de laatste ja-
ren duidelijk een stijging van de vijandigheden tussen 
de twee religieuze gemeenschappen. Tussen begin 2009 
en begin 2011 onderzocht de organisatie 50 gevallen van 
geweldpleging op basis van religie. Ze stelde een stij-
ging in de frequentie van deze incidenten vast. Sekta-
risch geweld wordt gepleegd over heel het land, zowel 
in stedelijke als in meer rurale gebieden. Het valt op dat 
de staat er niet in slaagt of weigert om er adequaat op 
te reageren, in het bijzonder de veiligheidsdiensten en 
de gerechtelijke macht houden zich volledig afzijdig. In 
99% van de onderzochte gevallen werden de daders niet 
berecht. Het leger wil niet ingrijpen, waardoor de extre-
mistische moslims en de criminelen zich uiteraard ge-
sterkt voelen. In deze sfeer van straffeloosheid voelen ze 
zich vrij om de wet te breken. Sommige commentatoren 
zeggen dat deze lakse houding van de autoriteiten, veel 
meer dan de zogenaamde anti-christelijke gevoelens van 
de bevolking, een cruciale rol gespeeld heeft bij het het 
voeden van het geweld tegen de koptische gemeenschap. 
De staat had tijdens het Moeberak-tijdperk (en tot nog 
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toe) de volledige controle over de media, het onderwijs 
en de religieuze instituties, en onderwierp de christenen 
aan allerlei vormen van discriminatie. Zo is het nagenoeg 
onmogelijk voor kopten om een hooggeplaatste positie 
te bemachtigen binnen het leger of bij de staat, kerken 
krijgen maar zeer moeilijk officiële erkenning van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en het curriculum 
op de scholen is volledig gefocust op de islam. 

In Egypte staat op de identiteitskaarten gespecifi-
ceerd welke religie je aanhangt. Deze kaarten zijn nodig 
om aanspraak te kunnen maken op tewerkstelling, edu-
catie en nagenoeg alle publieke diensten, maar ze wor-
den volgens mensenrechtengroepen ook volop gebruikt 
om de kopten te discrimineren. Het wordt de moslims 
door de staat erg moeilijk gemaakt om zich officieel- 
d.w.z. via een wijziging op de identiteitskaart- te beke-
ren naar het christendom, terwijl er in de omgekeerde 
richting geen probleem van gemaakt wordt. Sommige 
16-jarigen -de leeftijd waarop de identiteitskaart wordt 
aangemaakt- krijgen te horen bij de administratie dat ze 
het belangrijke document alleen meekrijgen als ze zich 
laten registreren als moslims. Via juridische weg slagen 
benadeelde kopten er soms in om de staat succesvol aan 
te klagen, maar meestal legt de administratie de gerech-
telijke uitspraak dan gewoon naast zich neer. 

gescHiedenis

Ondanks deze door de staat gesponsorde religieuze 
discriminatie zijn de spanningen tussen de koptische 
christenen en de moslimmeerderheid in Egypte een re-
latief recent fenomeen. Ze zijn zelfs eerder de uitzonde-
ring dan de regel, zo leert de geschiedenis. De huidige 
generatie betogers kan zich immers beroepen op een 
lange traditie van verenigd protest. Het symbool van de 
halve maan en het kruis was het teken van de revolutie 
in 1919 tegen de Britse overheersing. Later werd dit te-
ken het symbool van de nationalistische Wafd-partij, die 
de Egyptische politiek domineerde tot het begin van de 
jaren 1950. Een bekend strijdlied uit 1919 heeft het over 
het verenigd verzet van de Egyptische moslims, christe-
nen en joden tegen de Britten. Sinds het einde van 2007, 
begonnen de arbeiders tijdens stakingen en andere pro-

testacties expliciet anti-sektarische slo-
gans te gebruiken. Tijdens de lange heer-
schappij van de Wafd-partij in de eerste 
helft van de twintigste eeuw, heerste er 
voor de christenen een gouden periode 
in Egypte. Ze bezetten toen vele invloed-
rijke posten. Vanaf 1952, toen Nasser aan 
de macht kwam, gingen de levensom-
standigheden van de christenen gestaag 
achteruit. Niet zozeer omwille van hun 
religieuze geaardheid, maar wel omwille 
van hun welvarendheid. De christelijke 
minderheid had namelijk meer dan 50% 
van de rijkdom van het land in handen. 
Ze werden het slachtoffer van Nassers so-
cialistisch geïnspireerde beleid van natio-
nalisaties. Het is pas sinds de jaren 1970, 
toen de islamistische bewegingen de kop 

opstaken, dat er sprake is van een echte stijging van de 
sektarische vijandelijkheden in Egypte. Radicalisme lokt 
extremisme uit, en de reactie van de christenen was er 
één van terugplooien op zichzelf. Ordinaire ruzies over 
landrechten, eigendommen en simpele burenruzies 
mondden alsmaar vaker uit in het splitsen van gemeen-
schappen langs religieuze lijnen. Vaak hoort men moei-
lijk te bewijzen verhalen over bekeringen onder dwang 
of de kidnapping van huwbare dochters. Zelfs al gaat het 
hier meestal over verzuurde liefdesrelaties tussen chris-
tenen en moslims, of over ouders die verhalen verzinnen 
om de eer van de familie te redden als hun dochter of 
zoon er vrijwillig vandoor is met iemand van de andere 
religieuze gemeenschap, toch kunnen alleen al geruch-
ten over zulke praktijken bepaalde situaties vlug doen 
escaleren. Zo was de rechtstreekse aanleiding voor de 
aanslag op de koptische kerk in Imbaba op 8 mei, het 
gerucht dat meisjes die zich bekeerd hadden tot de islam 
in de kerk gevangen gehouden werden. 

besluit

De religieuze verdeeldheid wordt nog sterker aan-
gevoeld onder de lagere klassen. Het is immers zeer 
gemakkelijk voor extremisten om het ongenoegen van 
een verarmde en werkloze bevolking om te buigen naar 
sektarische haat. In dat opzicht draagt de staat opnieuw 
een grote verantwoordelijkheid bij de groei van de vijan-
delijkheden tussen de religieuze gemeenschappen. Het is 
namelijk het neoliberale sociaal-economische beleid van 
de overheid dat gedurende de laatste decennia leidde 
tot grote ongelijkheid en horden gefrustreerde en honge-
rige mensen. De eenheid over sektarische grenzen heen, 
die recent gecreëerd of versterkt werd gedurende de ge-
zamenlijke revolutionaire strijd, zal dus alleen wortel 
kunnen schieten als de nieuwe regering dringend werk 
maakt van een sociaal-economisch programma dat de 
enorme armoede in het land probeert aan te pakken. 
Bovendien zal de nieuwe grondwet de volledige gelijk-
heid van de rechten en vrijheden moeten inschrijven, 
ongeacht religie. Indien de Moslimbroeders samen met 
andere extremisten de meerderheid in het parlement 
kunnen veroveren, dan is dit nog niet gegarandeerd.  n

Foto: Igor Seke
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scHrijnende armoede door 
jarenlang neoliberaal beleid 

Eén van de belangrijkste redenen voor de volksopstand in Egypte is de lage levensstandaard van de 
meerderheid van de Egyptische bevolking. Het land mag dan al jaar na jaar mooie groeicijfers voorleg-

gen, de gewone Egyptenaar merkt daar weinig van. De inkomenskloof tussen rijk en arm is sinds de 
‘Ifitah’ (het open deur-beleid) van president Sadat gegroeid.  
Werkloosheid en armoede scheren gevaarlijk hoge toppen. 

ludo de brabander

Ongeveer de helft van de 80 miljoen Egypte-
naren leeft op of onder de armoedegrens die 
volgens de Wereldbank op 2 dollar per dag ligt. 

Dit neemt niet weg dat de Wereldbank Egypte in 2007 
lovend omschreef als “‘s werelds tophervormer”. De 
internationale organisatie prees de regeringspolitiek 
eveneens voor het aanmoedigen van het zakenleven 
en de vermindering van de bureaucratie. Ook het In-
ternationaal Muntfonds (IMF) toonde zich lovend over 
de positieve economische en fiscale ontwikkelingen als 
gevolg van het hervormingsbeleid van de regering. Het 
schreef eind 2006 dat “het vertrouwen in de diepte en 
breedte van de structurele hervormingen aan de grond-
slag ligt van deze ontwikkelingen”. Dat de meerderheid 
van de bevolking haar koopkracht alsmaar zag dalen en 
niets merkte van deze ‘goede economische resultaten’ 
was deze door het Westen gedomineerde internatio-
nale instellingen blijkbaar ontgaan. 

nassers ‘socialisme’

Egypte gold als laboratorium voor het neolibera-
lisme sinds Sadat in 1974 zijn ‘open deur’-politiek af-
kondigde. In de jaren 1950 en 1960 stond Egypte nog 
model voor het Afrikaans-Arabische ‘socialisme’. Nadat 
de Vrije Officieren de macht grepen in 1952 en op die 
manier een einde maakten aan de pro-Britse monar-
chie. Toen Gamal-Abdel Nasser president werd in 1956, 
voerde hij een politiek in van (beperkte) landhervor-
mingen, nationalisaties en sociale hervormingen. 

Het Nasser-regime had nochtans weinig banden 
met de rangen van activisten die al jaren een anti-ko-
loniale strijd voerden. Het ging om een elitegroep die 
via een staatsgreep en op autoritaire wijze zijn politiek 
oplegde en niet aarzelde om het wapen van de repressie 
te hanteren. In augustus 1952 bestond één van de eerste 
maatregelen van het nieuwe regime uit het neerslaan 
van een staking en de executie van twee arbeiders in 
de textielstad Kafr al-Dawwar. Arbeidersmanifesta-
ties werden al gauw gezien in termen van staatsveilig-
heid. Het regime wilde arbeidersacties zoveel mogelijk 
vermijden en er werd bijgevolg met harde hand tegen 
opgetreden. In 1957 zochten de machthebbers hun toe-
vlucht tot de oprichting van de Egyptische Vakbonds-
federatie als een verlengstuk van het regime in plaats 

van een democratisch orgaan dat de arbeidersbelangen 
moest verdedigen. Op die manier werd de macht van de 
arbeiders geneutraliseerd.

Desondanks zorgde de expansie van de wereldeco-
nomie er voor dat het regime op veel steun en krediet 
van de bevolking kon rekenen. Nasser creëerde een wel-
vaartsstaat en zorgde voor jobs in nieuw opgerichte of 
zopas genationaliseerde staatsbedrijven. Het bezit van 
landbouwgrond werd beperkt en een deel ervan her-
verdeeld. Tegen het midden van de jaren 1960 was de 
publieke sector de belangrijkste economische actor. 
De staatsbedrijven waren goed voor 70 procent van de 
productie, stelden 50 procent van de arbeidskrachten te 
werk en vertegenwoordigden 90 procent van de nieuwe 
investeringen in de industrie.

Meer dan Arabisch socialisme was het Egyptisch 
economisch model onder Nasser een illustratie van 
staatskapitalisme waarbij de staat de volledige con-
trole had over de kapitaalsaccumulatie. Een gesloten 
kaste van militairen en bureaucraten gebruikte zijn 
macht om de publieke activa voor eigen belangen in te 
zetten. In de tweede helft van de jaren 1960 begon dit 
systeem te stagneren. De handelsbalans vertoonde een 
alarmerend deficit, prijzen rezen de pan uit en de markt 
kon niet meer aan de vraag voldoen. Begin juni 1967 
geraakte Egypte samen met Jordanië en Syrië verwik-
keld in de Zesdaagse Oorlog tegen Israël. De nederlaag 
in de juni-oorlog tegen Israël betekende niet alleen een 
verdere aantasting van het gezag van het regime, maar 
zorgde er ook voor dat Egypte de controle verloor over 
de Sinaï en daarmee 70 procent van zijn olieproductie 
kwijtspeelde.

‘infitaH’

Nasser stierf in 1970 en werd opgevolgd door zijn 
vice-president Anwar al-Sadat. Luttele jaren na zijn 
aantreden -in 1974- kondigde hij de Infitah aan en 
gooide hij het economische roer volledig om: de rol 
van de staat zou drastisch worden ingeperkt en wor-
den vervangen door privé-kapitaal. Sadat decreteerde 
de opening van de economie voor buitenlands kapi-
taal, de bescherming van buitenlandse investeringen 
tegen nationaliseringen, vrijstelling van de belastingen 
voor nieuwe investeerders, privatiseringen, enzovoort. 
De nieuwe kapitalistische klasse vergaarde rijkdom 
via connecties met het bureaucratische apparaat dat 
staatseigendommen aan bodemprijzen verkocht tegen 
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hoge commissies. Macht en kapitaal bleven nauw met 
elkaar verweven, de economische resultaten bleven 
onder de verwachting, het handelsdeficit steeg tot 30 
procent in het begin van de jaren 1980 en op sociaal vlak 
verbreedde de inkomenskloof. Toen bleek dat Sadat van 
plan was om de voedselsubsidies te verminderen, trok-
ken miljoenen mensen over heel Egypte de straat op en 
werden de symbolen van het ‘profitariaatskapitalisme’ 
aangevallen en soms zelfs in brand gestoken. Tien jaar 
na het begin van de Infitah was de buitenlandse schuld 
opgelopen van 3 miljard dollar tot 24 miljard dollar.

Sadats opvolger, Hosni Moebarak trad aan in 1981. 
Hij wilde de Infitah ombuigen tot een ‘productieve 
Infitah’. Aanvankelijk volgde hij een politiek van gelei-
delijke liberaliseringen, daarin volop aangemoedigd 
door de Verenigde Staten en het IMF. Egypte zag zich 
verplicht om de importtarieven op landbouwproduc-
ten te reduceren en de staatssectoren verder open te 
stellen voor buitenlandse investeringen. Moebarak ver-
bond zich verder aan de VS via de grote instroom van 
Amerikaanse economische en militaire hulp die tussen 
1977 en 2007, 62 miljard dollar bedroeg. Op Israël na is 
Egypte de ontvanger van de meeste Amerikaanse hulp 

in het Midden-Oosten. Graan kwam op 
de Egyptische markt onder het ‘Voed-
sel voor vrede’-programma van de VS 
(een gevolg van de vredesakkoorden 
met Israël uit 1978) waardoor Egypte 
erg afhankelijk werd. De VS slaagde 
er op die manier in om geleidelijk aan 
de Egyptische markt te domineren ten 
koste van de Europese concurrenten. 
Ook de Amerikaanse wapenindustrie 
profiteerde van de hulpmaatregelen 
voor Egypte. Tussen 1974 en 1991 zou 
bijna 60 procent van de Amerikaanse 
economische hulp aan Egypte op-
nieuw in de VS worden uitgegeven en 
het grootste deel van de rest ging naar 
Amerikaanse bedrijven en instellingen 
in Egypte zelf. Een klein decennium na 
het aantreden van Moebarak was de 
buitenlandse schuld bijna verdubbeld 
tot 47,6 miljard dollar of 150 procent van 
het bruto binnenlands product (BBP). 
Daarmee behoorde Egypte in die tijd tot 
de groep van de landen met de grootste 
schuldenlast. De sterk groeiende bui-
tenlandse schuld zou Caïro’s manoeu-
vreerruimte sterk inperken. Egypte kon 
de noodzakelijke voedselimporten nog 
maar moeilijk betalen. Dat was het ge-
schikte moment voor de VS om de steun 
te vragen van Egypte in de Golfoorlog 
tegen het regime van Saddam Hoessein. 
Egypte had weinig keuze en leverde de 
gevraagde troepen. In ruil kreeg het 
een belangrijke kwijtschelding van zijn 
schulden aan de VS en de Verenigde 
Arabische Emiraten ter waarde van 13,6 
miljard dollar. Vervolgens werd Egypte 
aangemoedigd om een akkoord te slui-

ten met de Club van Parijs, een internationaal orgaan 
dat bemiddelt tussen kredietverstrekkende landen en 
landen die deze verstrekte kredieten niet of nauwelijks 
kunnen terugbetalen. De onderhandelingen resulteer-
den in een kwijtschelding van nog eens 50 procent van 
de schulden op voorwaarde dat het land de beproefde 
recepten van het IMF en de Wereldbank zou toepassen. 
De Egyptische buitenlandse schuld werd op die manier 
gereduceerd van 47,6 miljard in juni 1990, tot 24 miljard 
dollar vier jaar later.

Moebarak was verplicht zich te schikken naar zijn 
crediteuren (IMF, VS), die vonden dat de economische 
hervormingen te traag en niet ver genoeg gingen. Zoals 
in veel derdewereldlanden het geval was, moest Egypte 
de rol van de staat in alle aspecten drastisch inperken 
zonder dat er werd omgekeken naar de sociale gevol-
gen van die neoliberale politiek. Hoewel de schuld niet 
meer zo vlug steeg en er een jaarlijkse groei kon worden 
opgetekend van 4 procent, nam ook de ongelijkheid toe. 
Subsidies op een aantal consumptiegoederen werden 
afgeschaft, privatiseringen zorgden voor stijgende 
werkloosheid die in 2007-2008 tot 26,3 procent zou 
stijgen. De koopkracht daalde daarentegen drastisch. In 
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1970 kon een universitair in overheidsdienst nog 68 kg 
vlees kopen met zijn maandsalaris. In 1977 was dat loon 
nog maar goed voor 35 kg, en in 2008 voor 6 kg vlees.

verzet

De reacties van de gedupeerde bevolking bleven niet 
uit. Tussen 2004 en 2009 kende Egypte de grootste sta-
kingsbeweging uit de geschiedenis. Het ongenoegen was 
er al lang, maar de rechtstreekse aanleiding voor de golf 
van stakingen, was het aantreden van de regering Nazif 
in 2004. Die lanceerde een strak liberaal economisch 
hervormingsprogramma dat Egypte in het tijdperk van 
de markteconomie moest binnenloodsen en de directe 
buitenlandse investeringen moest aanmoedigen. Ahmed 
Nazif was een stroman van Gamal Moebarak, de zoon 
van de Egyptische president. Deze had zich opgewerkt 
tot een belangrijk economisch en politiek figuur met een 
prominente positie in de Nationaal Democratische Partij 
(de partij van zijn vader Hosni Moebarak). Hij wendde 
zijn invloed onder meer aan om 7 zakenlui uit zijn di-
recte omgeving een ministerpost te bezorgen. Nazif 
leidde – weinig verwonderlijk - een regering die heel erg 
gericht was op het zakenleven en extra voordelen gaf aan 
investeerders en de grote inkomens door enorme ver-
minderingen van de belastingen. Al meteen in het eerste 
jaar na zijn aantreden, werd een record aantal bedrijven 
(17 publieke ondernemingen) geprivatiseerd. Over het 
hele land vreesden arbeiders voor hun job en inkomen. 
Stakingen volgden elkaar in sneltempo op. De grootste 
stakingen vonden plaats in de textielsector in Mahalla 
al-Kubra. In december 2006 legden 3.000 vrouwen uit 
de confectie het werk neer voor betere lonen en tegen 
de mogelijke privatisering van hun bedrijf. De militante 
vrouwen trokken naar de spinnerijen en weverijen waar 
ze de machines stillegden en hun 10.000 mannelijke col-
lega’s overtuigden om mee te staken. Sindsdien toonden 
de textielarbeiders zich bijzonder militant en vastbera-
den. Amper een jaar later, in 2007, volgde een nieuwe 
grote staking en bezetting, die meer nog dan de vorige, 
een duidelijk politiek karakter had en zich richtte te-
gen de economische politiek van de regering Nazif. De 
arbeiders stonden op de voorste rij van een nationale 
beweging die een minimumloon eiste van 1.200 Egypti-
sche pond, ter compensatie van de enorme inflatie en de 
sterk stijgende voedselprijzen. Zij effenden mee het pad 
voor de revolutie die uiteindelijk de val van het regime 
inluidde. Ahmed Nazif werd na het verdwijnen van Moe-
barak (25 januari) aangehouden op basis van een reeks 
van beschuldigingen waaronder corruptie. Inmiddels 
werd hij midden juni, samen met Hosni Moebarak en de 
voormalige minister van Binnenlandse Zaken, al veroor-
deeld voor het “beschadigen van de nationale economie” 
omdat ze tijdens de protesten enkele dagen het mobiele 
telefoon- en internetverkeer lamlegden. 

imf blijft oP Het toneel

Ook na de recente revolte van het Egyptische volk 
blijft het IMF prominent aanwezig in het land. Begin 

juni 2011 raakte bekend dat de interim-regering en het 
IMF een akkoord hadden gesloten voor een financi-
ele injectie van 3 miljard dollar om in de eerste ja-
ren het begrotingstekort – geschat op 9 tot 11 miljard 
dollar– te helpen terugdringen. Maar in Egypte is het 
wantrouwen tegen het IMF groot. Velen hebben het 
Structureel Aanpassingsprogramma van 1991 nog niet 
verteerd. Dit zorgde voor hoge en internationaal be-
jubelde groeicijfers, maar de armoede nam ook een 
hoge vlucht. De extreme armoede steeg van 16,7 tot 
20 procent. De linkse Egyptische blogger Wael Khalil 
schreef op 7 juni 2011 in de Britse krant ‘The Guar-
dian’: “Ik breng in herinnering dat we in de afgelopen 
10 jaar herhaaldelijk protesteerden tegen het regime 
van Hosni Moebarak en het ‘Fonds’ en de ‘Bank’. (...) 
Het IMF en de Wereldbank hebben Moebarak en zijn 
regeringen er jarenlang toe aangezet om neoliberale 
maatregelen af te kondigen en prezen de president 
voor zijn moed en zijn verwezenlijkingen. Jaar na jaar 
loofden de internationale experts de Egyptische eco-
nomische ‘vooruitgang’ en ‘prestaties’ terwijl de meer-
derheid van de Egyptenaren toekeken, hun levens er 
op achteruit gingen en hun leefomstandigheden ver-
slechterden”. Uit een enquête blijkt dat economische 
redenen – werkloosheid en de lage levensstandaard 
– voor 64 procent van de bevraagden de belangrijk-
ste redenen waren om de revolutie te steunen of te 
gaan protesteren. Slechts 19 procent noemde het ge-
brek aan democratie en politieke hervormingen als 
belangrijkste reden.

Het imf en de Wereldbank 

hebben moebarak er 

jarenlang toe aangezet om 

neoliberale maatregelen 

af te kondigen en prezen 

hem voor zijn moed en zijn 

verwezenlijkingen.

Het recent gesloten akkoord tussen de interim-
regering en het IMF kon ook rekenen op protest 
vanuit het zakenleven, maar dan logischerwijs om 
totaal andere redenen. Een aantal bedrijfsleiders zag  
het plan van de regering om het minimuminkomen  
op te trekken naar 700 Egyptische pond (tegenwoor-
dig aan een koers van 8,5 EGP voor 1 euro) niet zitten. 
De druk van de publieke opinie en de kritiek op de 
IMF-politiek van de afgelopen decennia was zo groot 
dat de regering al na een paar weken inbond. Ze gaf 
eind juni een verklaring vrij waarin ze aankondigde 
af te zien van de lening. Ze zou in plaats daarvan een 
deel van de financiering van het begrotingstekort op 
de binnenlandse kapitaalmarkt zoeken. n
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zullen vrouwen iets te winnen 
hebben bij de arabische lente?
shahin cole en juan cole

De Arabische lente heeft veel media aandacht gekregen in het Westen, maar één van haar cruciale ele-
menten werd grotendeels over het hoofd gezien: de opvallende rol van de vrouwen in de protesten. 

Om te beginnen hadden vrouwen een 
opvallende plaats in de Tunesische 
betogingen die de Arabische lente in 
gang zetten. Ze marcheerden in Tu-
nis door Bourguiba Avenue met hun 
mannen en kinderen in hun kielzog. 
Een bezielde jonge vrouw wakkerde 
de Egyptische opstand mee aan via 
een video-oproep voor de immense 
betoging tegen president Moebarak 
op 25 januari in de hoofdstad Caïro. In 
de Jemenitische steden Sanaa en Taiz 
kwamen rijen gesluierde vrouwen op 
straat in een poging de autocratische 
leider van het land uit zijn ambt te ver-
drijven. In Syrië blokkeerden vrouwen 
de wegen om te protesteren tegen de 
opsluiting van hun mannen en zonen. 
Ze werden er geconfronteerd met de 
gewapende geheime politie. Deze 
moedige daden gaan echter gepaard 
met angst. Terwijl vrouwen naar de 
toekomst kijken, vrezen ze dat hun 
rechten op de weg naar de nieuwe de-
mocratische parlementaire regimes 
afgeketst zullen worden ten voordele 
van de mannelijke kiezers -zij het 
patriarchale liberalen of moslimfun-
damentalisten. De collectieve herin-
nering aan de vrouwen die in de voor-
hoede stonden tijdens de Algerijnse 
revolutie tegen Frankrijk (1954-1962) 
en die na de onafhankelijkheid in de 
marges van de politiek gedwongen 
werden, weegt nog zwaar door. 

vrouWen komen oP 
straat
Historici zullen ongetwijfeld nog de-
cennialang discussiëren over de oor-
zaken van de Arabische Lente. Onder 
meer de hoge werkloosheidsgraad 
onder opgeleide klassen; het neolibe-
rale beleid van privatiseringen en het 
breken van vakbonden; de pijlsnel 
stijgende voedsel- en energieprijzen; 
de economisch moeilijkere tijden 
door de krimpende werkgelegenheid 

in de Golfstaten en in Europa (door 
de financiële crisis van 2008); en de 
opgekropte frustratie over de kort-
zichtige autoritaire manier van rege-
ren, speelden zeker een rol. In hun 
hoedanigheid van werknemers, maar 
ook in hun rol van familieverzorgers, 
hebben vrouwen rechtstreeks geleden 
onder al deze grieven en meer. Eind 
januari wees freelance journaliste 
Megan Kearns al op de relatief kleine 
aandacht in de Westerse media voor 
de vrouwen in de revoluties en op 
de afwezigheid van beelden van de 
protesterende vrouwen in Tunesië 
en Egypte. Toch konden vrouwen in 
werkelijkheid niet zichtbaarder ge-
weest zijn tijdens de grote demonstra-
ties van begin tot midden januari in 
de straten van Tunis. Ze waren in het 
gezelschap van hun mannen en kin-
deren, of vormden eigen protestlinies. 

Gezien de Westerse ideeën over de 
massaal onderdrukte vrouwen in de 
Arabische wereld zou dit gegeven op 
zich al nieuws geweest moeten zijn. In 
Tunesië maakten vrouwen in de late 
jaren 1940 al deel uit van de protest-
bewegingen om onafhankelijkheid te 
verkrijgen van Frankrijk. Tunesische 
vrouwen hebben een relatief hoge 
geletterdheidsgraad (71%), vertegen-
woordigen meer dan een vijfde van 
‘s lands loontrekkenden en vormen 
43% van de bijna half miljoen leden 
van 18 lokale vakbonden. De meeste 
van deze vrouwelijke vakbondsleden 
werken in het onderwijs, de textiel, de 
gezondheid, het toerisme en in stads-

diensten. De Tunesische Algemene 
Arbeidersvakbond (UGTT) kwam de 
laatste jaren alsmaar meer in conflict 
met de leider van het land, president 
Ben Ali. De leden, waaronder de vrou-
wen, vervoegden dus enthousiast de 
straatprotesten. Vandaag blijft de 
UGTT, de regering die gevormd werd 
na het vertrek van Ben Ali onder druk 
zetten om veranderingen door te voe-
ren. In dit alles speelden vrouwelijke 
leiders en rolmodellen een belangrijke 
rol. Zoals de meeste prominente Tu-
nesiërs werd de filmster Hend Sabry 
bijvoorbeeld gedwongen om Ben Ali 
en zijn maffia-achtige schoonfamilie 
te steunen, maar toen de anti-rege-
ringsdemonstraties begonnen, brak 
ze onmiddellijk met de autocraat. Ze 
waarschuwde hem via Facebook om 
zijn veiligheidstroepen niet te laten 
schieten op de betogers. Later gaf 

ze toe dat ze zeer bang was dat haar 
familieleden in Tunis iets aangedaan 
zou worden of dat ze permanent ver-
bannen zou worden uit het land toen 
ze deze publieke daad gesteld had.

In Egypte droeg de blog van As-
maa Mahfouz, waarop de Egyptena-
ren uitgenodigd werden om massaal 
aanwezig te zijn op het Tahrirplein 
op 25 januari, aanzienlijk bij tot het 
succes van het evenement. Mahfouz 
vroeg de Egyptenaren om vier jonge 
mannen te eren die zichzelf in brand 
gestoken hadden bij wijze van protest 
tegen het regime, in navolging van 
Mohammed Bouazizi (zijn zelfver-
branding was de aanleiding voor de 

Vrouwelijke activisten in de  
Arabische lente waren afkomstig uit 

alle sociale klassen.
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Tunesische opstanden). Hoewel de ge-
heime politie al verklaard had dat het 
om vier psychopaten ging, benadrukte 
Mahfouz op haar blog dat dit niet zo 
was. Ze eiste een land waar mensen 
in waardigheid kunnen leven, niet 
“zoals beesten”. Volgens schattingen 
maakten vrouwen ten minste 20% van 
de menigte uit in de eerste week van 
de protesten op het Tahrirplein. Ook 
in de Mediterrane havenstad Alexan-
drië kwamen de vrouwen massaal op 
straat. Leil-Zahra Mortada’s gevierde 
collectie foto’s op Facebook over de 
vrouwelijke participatie aan de revo-
lutie geeft een idee van hoe gevarieerd 
en krachtig hun opkomst was. Net zo-
als in Tunesië maken de vrouwen in 
Egypte iets meer dan een vijfde van de 
loontrekkenden uit. Arbeid is al lang 
een krachtige motor voor het afdwin-
gen van veranderingen in het land. 
Sinds 2004, lang voor de mobilisaties 
rond het Tahrirplein, organiseerden 
Egyptische werkkrachten al 3000 sta-
kingen. Daarbij namen vrouwen soms 
het voortouw. 

Op 15 april vermaande de Jeme-
nitische president voor het leven, Ali 
Abdullah Saleh, de vrouwen van zijn 
land voor het zich “ongepast vermen-
gen met mannen in het openbaar” 
tijdens de gigantische demonstraties 
die op dat moment aan de gang waren 
in de hoofdstad Saana en in de steden 
Taiz en Aden. Op die manier werd de 
kwestie van ‘de plaats van de vrouw’ 
in de strijd tegen de decennialange 
autocratie, voor het eerst expliciet 
door een hooggeplaatst politiek fi-
guur aangesneden. De reactie van de 
vrouwen was duidelijk. Ze kwamen 
doorheen het hele land in nooit eer-
der geziene getale op straat. Zelfs op 
het platteland betoogden ze dag na 
dag omdat de president “hun eer be-
smeurde” door te insinueren dat ze 
zich schaamteloos gedroegen. (De eer 
van een kuise vrouw in twijfel trekken, 
is in de Arabische wereld een schen-
ding van de traditionele waarden). 
Met andere woorden, Saleh’s poging 
om de Arabische zeden i.v.m. de uit-
sluiting van de vrouw uit de publieke 
sfeer te gebruiken, keerde zich tegen 
hem in de vorm van een extra oproep 
tot protest. Vrouwen van een zekere 
leeftijd die in het zuidelijk deel van 
het land wonen, vonden de uitspra-
ken van de president des te pijnlijker, 
aangezien zij opgroeiden in de Volks-
republiek Jemen die geregeerd werd 

door een communistisch regime dat 
de vrouwenrechten promootte. Tot 
Saleh de Volksrepubliek verenigde 
met het Noordelijke Jemen in 1990, 
werden zij niet onderworpen aan de 
meer conservatieve normen die nu 
doorgaans opgelegd worden aan vrou-
wen. Anders dan in Tunesië en Egypte 
kan slechts een kwart van de Jemeni-
tische vrouwen lezen en schrijven 
en beëindigde amper 17% het mid-
delbaar onderwijs. Slechts 5% van de 
vrouwen is loontrekkend, hoewel de 
meesten hun hele leven lang hard wer-
ken, de meesten op boerderijen. In de 
stedelijke gebieden, zoals Aden, Taiz 
of Sanaa, nemen vrouwen uit gewone 
en hogere middenklassen toch een be-
langrijke plaats in in de zakenwereld 
of in de vrije beroepen. Meer dan een 
kwart van de studenten is er vrouwe-
lijk. Geconfronteerd met de macht 
van de woedende vrouwen krabbelde 
Saleh vlug terug en verklaarde dat hij 
als seculier Arabisch nationalist ge-
looft dat vrouwen volwaardig moeten 
participeren aan de politieke zaken 
in het land. Hij beweerde dat hij ge-
woon luidop aan het reflecteren was 
over hoe het komt dat de leden van de 
oppositionele Islah Partij -een funda-
mentalistische moslimorganisatie- zo 

bereid leken om vrouwen toe te staan 
in de straten te gaan betogen tegen 
hem, terwijl ze op alle andere vlakken 
voor de uitsluiting van de vrouw zijn.

In Syrië toonden de vrouwen 
eveneens hun kracht en moed door 
op straat te komen. Vlakbij de stad 
Bayda bijvoorbeeld riepen duizenden 
vrouwen tegelijk: “Wij zullen ons niet 
laten beledigen”. Ze blokkeerden een 
kustweg om te protesteren tegen een 
strenge beleidsmaatregel van de rege-
ring die de geheime politie van pre-
sident Bashar al-Assad de toelating 
gaf om hun betogende mannelijke 
familieleden op te pakken. Syrische 
vrouwen organiseerden ook marsen 
waarin alleen vrouwen meeliepen om 
meer democratie en veranderingen in 
het regime op te eisen. 

het Beschermen van de 
verWorvenheden van 
de vrouWen
Ondanks de belangrijke rol van vrou-
welijke activisten in de Arabische 
lente worden ze zelden erkend als be-
tekenisvol door de meeste mannelijke 
politici, die ongetwijfeld wel zullen 
profiteren van wat de vrouwen mee 
hebben bereikt. Het is bijvoorbeeld 
opvallend dat er geen vrouwelijke re-

Vrouwen protesteren in Jemen 
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presentatie was in de commissie die 
aangesteld werd om de Egyptische 
grondwet te herzien ter voorbereiding 
van de verkiezingen in september. Er 
werd ook maar één vrouw aangesteld 
-dan nog een Moebarak getrouwe- in 
het 29 koppen tellende interim kabi-
net. Daarenboven doen patriarchale 
krachten zoals de fundamentalisti-
sche groepen en geestelijken hun ui-
terste best om er voor te zorgen dat de 
vrouwenrechten niet uitgebreid zullen 
worden in de nasleep van de opstan-
den. Toen ongeveer 200 vrouwen naar 
het Tahrirplein trokken op 8 maart 
ter gelegenheid van de internationale 
vrouwendag, werden ze aangevallen 
door militante religieuze mannen 
die hen toe schreeuwden dat ze naar 
huis moesten om de was te gaan doen. 
Dit is tekenend. Vrouwengroepen en 
progressieve bewegingen in Tunesië 
en Egypte zijn momenteel begrijpe-
lijkerwijze enorm op hun hoede voor 
de mogelijkheid dat de fundamenta-
listische bewegingen alsmaar invloed-
rijker zullen worden in het parlement 
en wetten zullen stemmen die nadelig 
zijn voor zowel vrouwen als seculie-
ren. Toch hebben zulke consideraties 
hun allerminst belet om met volle 
overtuiging te ijveren voor meer de-
mocratie. De seculiere dictators Ben 
Ali en Moebarak buitten deze vrees 
voor de groeiende macht van het isla-
misme in het verleden volop uit door 
er voortdurend voor te waarschuwen. 
De kans dat moslimfundamentalis-
ten in de nabije toekomst werkelijk 
de macht overnemen, blijft zowel in 
Tunesië als in Egypte minimaal. In 
Egypte heeft de militaire regering het 
verbod op de Moslimbroederschap 
om verkiezingskandidaten naar voor 
te schuiven onder eigen vlag (date-
rend uit het Moebarak-tijdperk) tot 
nu toe gehandhaafd. Hun kandidaten 
zullen dus opkomen als de vertegen-
woordigers van verschillende andere 
kleine partijen of onder de vlag van 
hun nieuw opgerichte partij, die wel 
zal meedingen. De Broederschap heeft 
al laten weten dat ze slechts posten 
zal contesteren in een beperkt aan-
tal kiesdistricten. Zo probeert ze de 
angst van de middenklasse voor een 
fundamentalistische overname van 
het land à la Iran, weg te nemen. Het is 
weliswaar zo dat het moslimconserva-
tisme als politieke stroming in het al-
gemeen, waarschijnlijk wel zal groeien 
in Egypte, ongeacht de vorm van het 

volgende parlement. Dit zal sowieso 
een uitdaging met zich meebrengen 
voor de voorvechters van de vrouwen-
rechten. Sommige Moslimbroeders 
hebben bijvoorbeeld al laten weten 
dat ze wel degelijk zullen ijveren voor 
de implementatie van een middel-
eeuwse vorm van de islamitische wet-
geving, waaronder de segregatie van 
mannen en vrouwen op de werkvloer. 
De moefti, de belangrijkste adviseur 
over de islamitische wetgeving voor 
de regering, heeft ook al opgeroepen 
tot “een herziening” van de seculiere 
wetten in verband met personen- en 
familierecht, die voordelig waren voor 
vrouwen en die ondersteund werden 
door Suzanne Moebarak, de modebe-
wuste vrouw van de afgezette dictator. 

In Tunesië zorgden de lange jaren 
van repressie onder Ben Ali ervoor dat 
de belangrijkste fundamentalistische 
groep, al-Nahda of de Renaissance-
partij, zeer verzwakt is. De leider er-
van, Rashid Ghannouchi, heeft het 
momenteel over de institutionalise-
ring van een ‘Turks model’. Hij wil 
een voorbeeld nemen aan de Turkse 
voormalige fundamentalisten, zoals 
premier Recep Tayyip Erdogan en 
president Abdullah Gul, die het beu 
waren om belemmerd te worden en 
in de clinch te gaan met het seculiere 
Turkse establishment en een op islam 
geïnspireerde centrumpartij opricht-
ten, de Partij voor Rechtvaardigheid 
en Ontwikkeling (AKP). Sinds de AKP 
aan de macht kwam in 2002 heeft 
ze gevochten voor een pluralistisch 
systeem dat plaats zou maken voor 
de meer traditionele moslims in de 
maatschappij en in de politiek, zonder 
daarom te pleiten voor de implemen-
tatie van een middeleeuwse regelge-

ving. Rashid Ghannouchi zegt dat hij 
-anders dan de Egyptische Broeder-
schap- het recht verdedigt van de 
vrouw om president van Tunesië te 
worden. 

Sinds de aanval op het protest op 
de internationale vrouwendag, vra-
gen activisten voor vrouwenrechten 
en progressieven zich toch af hoe 
ze kunnen verzekeren dat hun ver-
worvenheden tot nu toe, niet terug-
geschroefd zullen worden. In Egypte 
heeft Bothaina Kamel, een prominent 
televisiepresentator en criticus van 
het Moebarak-regime, haar eigen idee 
over hoe vrouwenrechten verwezen-
lijkt moeten worden in een nieuwe, 
meer democratische omgeving. Ze 
heeft zich alvast kandidaat gesteld 
voor de komende presidentsverkie-
zingen, iets wat ondenkbaar was in 
het tijdperk van Moebarak. Zelfs als 
haar kandidatuur niet veel trekkracht 
heeft, is ze enorm symbolisch en his-
torisch -een zoveelste moedige daad 
van een vrouw in dit nieuwe tijdperk 
in de Arabische wereld. (de Moslim-
broederschap is uiteraard tegen haar 
beslissing om te participeren aan de 
verkiezingen). Andere Egyptische 
vrouwen hopen dat de grondwet her-
schreven kan worden op een manier 
die de vrouwenrechten versterkt. Ver-
der rekenen ze erop dat de 64 zetels 
die gereserveerd waren voor vrouwen 
in het vorige parlement, behouden 
zullen blijven. 

Politici in de overgangsregering 
van Tunesië -decennialang het meest 
progressieve Arabische land wat vrou-
wenrechten betreft- zijn vastbesloten 
om de publieke rol van de vrouwen te 
beschermen door te verzekeren dat 
ze goed vertegenwoordigd zijn in de 
nieuwe legislatuur. De verkiezingen 
zijn gepland voor 24 juli en er werd 
een Hoge Commissie aangesteld om 
de electorale regels vast te leggen. 
Deze instantie heeft al aangekondigd 

dat de partijlijsten de pariteit tussen 
mannelijke en vrouwelijke kandida-
ten zullen moeten respecteren. In het 
Tunesisch electoraal systeem stem je 
niet voor een individuele kandidaat 

Vrouwen vrezen dat hun rechten op 
weg naar de nieuwe democratische 

parlementaire regimes afgeketst 
zullen worden ten voordele van de 

mannelijke kiezers.
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maar voor een hele partij, die een 
geordende lijst van haar kandidaten 
aanbiedt. Pariteit voor vrouwen in 
deze geordende lijst, betekent dat om 
de andere kandidaat een vrouw moet 
zijn, waardoor er een hoge vertegen-
woordiging van vrouwen gegaran-
deerd wordt in de legislatuur. Naar 
deze procedure wordt ook wel verwe-
zen met de term ‘zipper gender quota’. 
Quota’s voor vrouwelijke wetgevers 
komen veel voor in Scandinavië en 
het Zuiden van de wereld. Hoewel de 
Tunesische verplichting voor pariteit 
van de geslachten controversieel blijft 
in bepaalde milieus, heeft Gannouchi 
onlangs zijn steun uitgesproken voor 
het systeem. Abdelwaheb El Hani, de 
leider van de nieuwe rechtse partij al-
Majd verklaarde echter dat de regel 
een “schending van de vrijheid van 
de electorale keuze is” en hij bena-
drukte dat hij er aan twijfelde of het 
doeltreffend is in het bevorderen van 
de vertegenwoordiging van vrouwen. 
In contrast hiermee eerde de linkse al-
Tajdid partij het systeem als historisch 
en beloofde het de gelijkheid van de 
vrouwen een “onomkeerbare verwe-
zenlijking en een effectieve realiteit 
te maken in het Tunesische politieke 
leven”. Al-Tajdid wil nu een expliciete 
‘gelijke rechten’-vermelding in de 
grondwet.

vrouWen een kans geven
De Arabische lente is een baanbre-
kende periode van activisme en veran-
deringen voor vrouwen gebleken, die 
herinneringen oproept aan de rol van 
de vroege feministen in de Egyptische 
beweging voor onafhankelijkheid van 
Groot-Brittannië in 1919, of aan de 
belangrijke plaats van vrouwen in de 
Algerijnse revolutie. Louter het aantal 
politiek actieve vrouwen in deze serie 
van opstanden, doet hun voorgangers 
echter al verbleken. Dat deze vrouwe-
lijke component in de Arabische lente 
zo weinig aandacht getrokken heeft 
in het Westen toont aan dat onze ei-
gen discours en bezorgdheden over 
de Arabische wereld -religie, funda-
mentalisme, olie en Israël- ons blind 
gemaakt hebben voor de grote sociale 
krachten die de levens van 300 miljoen 
mensen beïnvloeden. 

Vrouwen van deze generatie heb-
ben zichzelf verbeterd door educatie, 
door de aanwezigheid van mondige 
vrouwelijke presentatrices op de 
netwerken van de satelliettelevisie 

zoals Al-Jazeera, en door de opkomst 
van het internet en de sociale media. 
Vrouwen kunnen in cyberspace ge-
makkelijker de leiderschapsrollen op 
zich nemen die op de stadspleinen 
belemmerd zouden worden door de 
dominantie van jonge mannen in de 
publieke sfeer. Hun prominente aan-
wezigheid in de arbeidersbewegingen 
en de publieke protesten in Tunesië 
en Egypte onderlijnt bovendien dat 
hun publieke rol vandaag groter is 
dan doorgaans erkend wordt. Zelfs 
de trend in Egypte om meer en meer 
de hoofddoek te dragen de laatste 
twee decennia, wordt door sommige 
sociale wetenschappers gezien als 
een stap vooruit. Het is immers een 
manier voor vrouwen om de publie-
ke sfeer te betreden en buitenshuis 
te werken in veel grotere getale dan 
ooit tevoren, terwijl ze tegelijkertijd 
beslag kunnen blijven leggen op de 
conservatieve idealen van kuisheid 
en vroomheid.

Vrouwelijke activisten in de Ara-
bische lente waren afkomstig uit alle 
sociale klassen omdat het een mas-
sabeweging was. De vrouwen van de 
gewone en hogere middenklassen 
focussen hun politieke energie vaak 
op kwesties zoals politieke represen-
tatie en op wetten die de gelijkheid 
van de vrouwen aantasten. Ze zoe-
ken naar grondwettelijke garanties 
voor electorale pariteit als een ma-
nier om te reageren op gelijk welke 
politieke terugslag. De vrouwen in de 
arbeidersklasse zijn in het bijzonder 
begaan met de lonen en arbeiders-
rechten. Sterkere vakbonden zouden 
de vooruitzichten van de vrouwen op 

meer rechten kunnen vergroten. De 
gezondheid van de vrouwen, hun ge-
letterdheid en hun materieel welzijn, 
zijn bezorgdheden van alle vrouwen. 
Gedurende de heerschappij van de 
dictators werd de rijkdom van de na-
tie vaak in beslag genomen door een 
kleine elite van families met politieke 
connecties. Een democratisering van 
de politiek zou potentieel kunnen 
leiden tot meer staatsinkomsten 
die dan weer meer besteed zouden 
kunnen worden aan vrouwen en de 
armen. 

Men moet in gedachten houden 
dat vrouwen zoals Bothaina Kamel 
zich bewust waren van de risico’s 
toen ze Moebarak opriepen om af te 
treden. Ongeacht het feit dat ze vaak 
op neerbuigende wijze beroep deden 
op feministische thema’s, hebben de 
autoritaire regimes van Moebarak en 
Ben Ali van de hele maatschappij ge-
stolen en onderdrukten ze iedereen, 
inclusief de vrouwen. Ze bleken ook 
alsmaar minder in staat om de soci-
ale diensten en de werkgelegenheid 
te voorzien waar de vrouwen en hun 
families afhankelijk van zijn om een 
beter leven te kunnen creëren voor 
henzelf. Voordien werden vrouwen 
simpelweg gemarginaliseerd door de 
dictators als ze eisen formuleerden 
ten opzichte van de regimes. Nu heb-
ben ze tenminste een kans om hun 
situatie te verbeteren.  n

Shahin Cole is bachelor in de Rechten en heeft 
zowel in Egypte als Jemen gewoond. Juan Cole 
is professor Geschiedenis en directeur van het 
Centrum voor Zuid-Aziatische Studies aan de 
Universiteit van Michigan.     
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de mislukte revolutie 
in Bahrein | abdul nabi alekry

Op 14 februari brak er een opstand uit in Bahrein. Daartoe was twee 
weken eerder opgeroepen op Facebook. De oproep stelde dat de  
protesten vreedzaam moesten zijn en dat ze de omverwerping van 
het regime tot doel hadden. Dit lag volledig in de lijn van de gebeur-
tenissen in Tunesië en Egypte. De makers van de oproep waren ano-
niem, maar de Facebook-pagina getiteld ‘de Bahrein revolutie van  
14 februari’ trok op een mum van tijd duizenden aanhangers aan. 

De ‘legale’ oppositie -d.w.z. de op-
positionele politieke organisaties die 
erkend zijn door de regering- waren 
totaal verrast, maar ze steunden het 
recht om vreedzaam te protesteren. 
Twee van de legale oppositiebewe-
gingen, beiden belangrijke groepen, 
de sjiitisch islamistische Al-Wefaq 
en de linkse Al-Waad, steunden de 
oproep openlijk omdat ze een mo-
gelijke breuk met de zogenaamde 
‘14 februari-jeugd’ wilden vermijden. 
Een aantal niet erkende oppositie-
bewegingen, namelijk de Al-Haq en 
de Al-Wafa, maakten deel uit van de 
groep die het initiatief had genomen 
voor de 14-februari protesten. De ver-
schillende oppositionele groepen in 
Bahrein stonden dus allemaal achter 
de opstand, ondanks de onderling ver-
schillende agenda’s.

Gedurende de eerste dagen van de 
opstand (van 14 tot 19 februari) waren 
de ontwikkelingen dramatisch. Nie-
mand van de betrokken actoren -de 
oppositie, het veiligheidsapparaat, 

de regering en het gewone publiek- 
had zo’n grote opkomst verwacht, 
zeker niet te midden van de strenge 
veiligheidsmaatregelen. Tienduizen-
den trot se betogers daagden toch op. 

Ondanks het vreedzame karakter van 
het protest, werd het beantwoord met 
meedogenloos geweld. Er vielen do-
den en gewonden. De begrafenis van 
één van de slachtoffers op 15 februari 
in het dorp Al-Daith, ten oosten van 
de hoofdstad Manama, bracht dui-
zenden mensen op de been. De mas-
sa trok naar de Lulu verkeersrotonde 
(beter bekend als de Pearl-rotonde) in 
de hoofdstad Manama, een zeer be-
langrijk punt in het Barhreins wegen-
netwerk, met veel ruimte om de door-
gang van duizenden auto’s te kunnen 
verzekeren. De betogers maakten 
van deze open ruimtes gebruik om 
de rotonde volledig in te nemen. Ze 
herdoopten de plaats ‘de Cirkel van 
de Martelaren’, ter nagedachtenis van 
de dodelijke slachtoffers. Het leger en 
de veiligheidsdiensten traden hard 
op om de bezetters te verdrijven. Er 
vielen nog meer doden en honderden 
mensen geraakten gewond, waaron-
der medisch personeel dat slachtof-
fers te hulp wou schieten. De betogers 
bleven in golven optrekken naar de 

rotonde en slaagden er uiteindelijk 
in om er tegen de namiddag van de  
19de februari opnieuw te verzame-
len. Het had vele burgerslachtoffers 
gekost. De VS zette druk op de Bah-

reinse regering om het leger terug te 
trekken en riep op om het gebruik 
van geweld in te tomen. De rotonde 
werd het publieke centrum van de 
activiteiten van de demonstranten, 
te vergelijken met het Tahrirplein in 
de Egyptische opstand. De opeenvol-
gende begrafenisstoeten deden het 
protest nog uitbreiden en na een tijd 
sloeg het protest over naar andere de-
len van het land. Honderdduizenden 
mensen kwamen op straat. Om de 
eisen kracht bij te zetten werden be-
paalde ministeries of regeringsgebou-
wen geviseerd. De massa trok van de 
rotonde naar de gebouwen in kwestie 
en omsingelde ze uren aan een stuk. 
Favoriete doelwitten waren het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en de 
Raad van Ministers. 

achtergrond van de 
Protesten 
De sjiitische meerderheid van het land 
(ongeveer 70% van de bevolking) was 
altijd het grootste slachtoffer van het 
discriminerende beleid van het re-
gime, maar de ontevredenheid over 
de autocratie, de corruptie en de eco-
nomische stagnatie overstijgt de sek-
tarische verdeeldheid. Meer dan 10 
jaar geleden waren er al verschillende 
pogingen van de oppositie om te mo-
biliseren tegen het regime. Gedurende 
de ‘1994-1998 Intifada’ protesteerden 
vooral sjiieten, maar ook soennieten 
tegen het gebrek aan politieke parti-
cipatie, de systematische discrimina-
tie en de corruptie. De reactie van de 
regering was gewelddadig. Duizenden 
demonstranten werden opgesloten en 
oppositieleiders werden verbannen. 

Aan het begin van het nieuwe mil-
lennium beloofde sheikh Hamad Bin 
Issa Al-khalifa (die zichzelf tot koning 
uitriep in 2002) hervormingen door 
te voeren die een eind zouden maken 
aan de politieke repressie die de jaren 
1990 gekenmerkt hadden. Bahreins 
absolute monarchie zou getransfor-
meerd worden naar een constitutio-
nele. Hamad installeerde echter een 
waardeloos parlementair systeem en 
vaardigde een zelf opgestelde grond-
wet uit die de macht concentreerde 
in de handen van een kleine elite. De 
reeds bestaande discriminatie tegen 
de sjiitische bevolking, die doorheen 
alle sectoren van de maatschappij 
loopt, werd nog meer geïnstitutio-
naliseerd. De koning stelde een con-
sultatieve raad aan die elke wet kan 

In Bahrein en de andere landen van 
de GCC beseffen de leiders  

niet dat de wortels van de onrust  
niet louter sociaal-economisch,  

maar ook politiek zijn.
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blokkeren die wordt uitgevaardigd 
door het Lagerhuis van het parlement. 
De electorale districten werden vast-
gelegd op een manier die de sjiitische 
vertegenwoordiging zoveel mogelijk 
beperkte. Al deze maatregelen waren 
tegengesteld aan de hervormingsbe-
loften van de koning en zorgden er-
voor dat de bevolking zich nog meer 
van hem afkeerde. 

Het Bahreins regime streeft in het 
kader van haar controversiële ‘natu-
ralisatiebeleid’ naar de rekrutering 
van soennitische buitenlanders om 
te dienen in het Bahreinse leger en de 
politie. Ze krijgen het Bahreins bur-
gerschap aangeboden, terwijl het de 
sjiitische Bahreini’s verboden is om te 
werken voor de veiligheidsdiensten. 
Na de opstanden van de jaren 1990 
werd dit naturalisatiebeleid nog ver-
sterkt. 

Al-Wefaq en Al-Waad boycotten 
de verkiezingen van 2002, maar in 
2006 besloot de erkende oppositie 
plotseling om te participeren aan de 
parlementsverkiezingen met als doel 
het regime van binnenuit te verande-
ren. Onder meer deze beslissing leidde 
tot het ontstaan van andere, meer ra-
dicale platforms voor politieke oppo-
sitie, waaronder de Al-Haq Beweging 
voor Vrijheid en Democratie. Deze 
beweging is uitgegroeid tot een popu-
laire kracht onder de bevolking, maar 
wordt tot de dag van vandaag brutaal 
onderdrukt. De erkende en de radica-
lere oppositie omvatten beiden zowel 
soennieten als sjiieten. Ondanks de 
enorme verscheidenheid aan posi-
ties, agenda’s en organisaties, heerste 
er voor de opstand toch een algemene 
consensus over de nood aan radicale 
verandering. De slogan ‘geen sjiieten, 
geen soennieten, alleen Bahreini’s’, 
gescandeerd op de Pearl-rotonde, re-
flecteerde de brede afwijzing van de 
pogingen van het regime om de op-
positie als sektarisch af te schilderen. 

De krachten voor verandering 
in de maatschappij konden dus in-
gedeeld worden in twee grote groe-
pen. De eerste groep bestaat uit de 
14 februari-jeugd, de niet-erkende 
oppositie (Al-Haq, Al-Wafa en Al-
Ahrar) en een grote groep betogers 
die opriepen voor de val van de Al-
Khalifa heerschappij. Ze weigerden in 
dialoog te treden met het regime. De 
tweede groep omvat de zeven erken-
de oppositiebewegingen (Al-Wefaq, 
Al-Waad, Al-Minbar al-Taqaddumi, 

Al-Tajammu’ al-Qawmi, Al-Tajammu’ 
al-Watani, Al-Ikha’ en Al-Amal) en de 
organisaties en coalities uit de civiele 
maatschappij die een echte constituti-
onele monarchie eisen. Zij wilden een 
conditionele dialoog aangaan met het 
regime, mits een aantal voorwaarden 
zoals het ontslag van de regering en 
de formatie van een interim-regering 
bestaande uit een nationale coalitie, 
de garantie van de veiligheid van de 
betogers, de vrijlating van alle politie-
ke gevangenen en een onafhankelijk 
onderzoek naar de aanvallen en mis-
bruiken van de veiligheidsdiensten. 

groeIende sektarIsche 
Breuk
Na het slagveld op de Pearl-rotonde 
tijdens de eerste dagen van de op-
stand, onthield het regime zich van 
het gebruik van zwaar geweld tegen de 
demonstranten. De anti-oproerpolitie, 
die de betogers terroriseerde, werd uit 
de straten teruggetrokken. Op 22 en 
23 februari 2011 werden meer dan 200 
opgepakte personen, vooral mensen-
rechtenactivisten, terug vrijgelaten. 
91 veroordeelde activisten bleven 
achter de tralies. Koning Hamad kon-
digde ondertussen ook een schenking 
aan van 1000 Bahreinse dinar (onge-
veer 1860 euro) per gezin en beloofde 
de creatie van 20.000 jobs. Om aan de 
groeiende vraag tegemoet te komen, 
werd er ook een groots plan voor de 
constructie van 50.000 nieuwe woon-
sten voorgesteld. Het kabinet werd 
gedeeltelijk herschikt: 4 ministers 
-waaronder twee van de Al-Khalifa 
familie- verloren hun positie, 2 soen-
nitische ministers kregen een andere 

portefeuille toegewezen en er werden 
2 nieuwe ministers aangesteld (waar-
onder 1 sjiiet). Koning Hamad gaf zijn 
zoon, kroonprins Sheikh Salman bin 
Hamad al-Khalifa, de opdracht om in 
dialoog te treden met al de relevante 
partijen om een oplossing te vinden 
voor de crisis. Tegelijkertijd creëerde 
het regime het Nationale Eenheids-
blok (NUB), een samengaan van loy-
ale krachten tot één soennitisch blok, 
om de oppositie onder één paraplu te 
kunnen counteren. De prominente 
soennitische geestelijke Sheikh Ab-
dulatif al-Mahmud, die de demon-
straties publiekelijk afkeurde als “een 
bedreiging voor het eigenlijke bestaan 
van de soenni’s”, werd aangesteld als 
het hoofd van het NUB. De volledige 
steun van de staat en al haar patrona-
genetwerken werden volledig ter zij-
ner beschikking gesteld. Het regime 
schakelde ook actief haar supporters 
in- vooral loyalistische soennieten- te-
gen de opstand. Zo werd er gemobili-
seerd voor een tegenbetoging op 25 fe-
bruari aan de Al-Fateh moskee na het 
vrijdaggebed. Er volgden daarna nog 
andere pro-regime marsen in verschil-
lende door soennieten gedomineerde 
districten. Ondanks het kleiner aantal 
loyalistisch-soennitische betogingen 
en de veel lagere opkomsten, dreig-
de de soennitische en de sjiitische 
breuklijn de aandacht alsmaar meer 
af te leiden van de originele inzet van 
de opstand. Er vonden verschillende 
sektarische schermutselingen plaats, 
zowel verbaal als fysiek. De buiten-
landse soennitische Arabieren, die 
het Bahreins burgerschap bezaten 
via het naturalisatiebeleid van de re-

Pearl Rotonde
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gering, participeerden zeer actief aan 
deze ongeregeldheden. De politieke 
oppositie en de sjiitische geestelijken 
maanden hun publiek aan niet te re-
ageren op deze aanvallen. Ze riepen 
alle Bahreini’s op om sektarisme af 
te keuren en de nationale eenheid te 
bewaren. Maar de publieke radio- en 
televisiekanalen, net zoals de sektari-
sche soennitische kanalen en websi-
tes, die loyaal zijn aan de regerende 
elite, propageerden en verergerden 
de sektarische vijandigheid. 

onderhandelIngen 
Op 6 maart 2011 omsingelden dui-
zenden demonstranten het Qode-
bia Paleis, het kantoor van de eerste 
minister, en eisten zijn ontslag. Die 
namiddag verscheen kroonprins 
Salman op de staatstelevisie. Hij gaf 
de ernst van de crisis toe en gaf zijn 
visie over een oplossing via dialoog 
met alle partijen -waaronder de 14 
februari-jeugd. Zijn speech liet ech-
ter niet uitschijnen dat de radicale 
hervormingen geëist door de oppo-
sitie ooit zouden ingewilligd worden. 
Hij kantte zich ook openlijk tegen de 
marsen die aan de gang waren rond 
de Pearl-rotonde. Hij benadrukte wel 
dat de eisen van de demonstranten 
rond tewerkstelling, behuizing en 
andere sociaal-economische noden 
ingewilligd moesten worden. Volgens 
Salman zou dit ook gebeuren via het 
Marshall-plan van de Samenwerkings-
raad van de Arabische Staten van de 
Golf (GCC). Een plan dat er op gericht 
was om Oman en Bahrein te helpen 
de onrust te overwinnen via de verbe-
tering van de levensomstandigheden 
van de bevolking. Wat de kroonprins 
en de andere leiders van de GCC-
staten (Saoedi-Arabië, de Verenigde 
Arabische Emiraten, Oman, Qatar en 
Bahrein) echter niet beseften, is dat 
de wortels van de onrust niet louter 
sociaal-economisch, maar ook poli-
tiek zijn. Het uitdelen van geld zou dus 
niet volstaan om de gemoederen te 
bedaren. Op 11 maart stuurde kroon-
prins Salman een delegatie naar een 
ontmoeting met het leiderschap van 
de zeven erkende politieke oppositie-
bewegingen met een voorstel tot dia-
loog. Er was een algemene consensus 
onder de pro-hervormingsgroepen 
over de noodzakelijke voorwaarden 
voor zo’n dialoog (zie hoger). Het re-
gime weigerde echter om sommige 
voorwaarden te aanvaarden. Het 

NUB, dat door de kroonprins ook om 
een mening gevraagd was, stelde voor 
om een dialoog-agenda op te stellen 
waarin een aantal hervormingen 
werden opgenomen, maar die geen 
constitutionele veranderingen in het 
vooruitzicht stelden. De posities van 
het regime en de oppositie over de 
belangrijkste kwesties bleken te ver 
uit elkaar te liggen. Het oppositionele 
blok begon te zoeken naar internatio-
nale garanties en verwelkomde een 
Koeweits bemiddelingsinitiatief. Dit 
werd echter afgewezen door het regi-
me. Drie niet erkende oppositiebewe-
gingen verhoogden de inzet van de on-
derhandelingen nadat de verbannen 
Al-Haq leider, Hasan Musheme, vanuit 
Engeland teruggekeerd was naar Bah-
rein dankzij een koninklijke amnestie. 
Op 11 maart kondigde Musheme op 
de Pearl-rotonde de formatie van de 
‘Alliantie voor de Republiek’ aan, be-
staande uit Al-Haq, Al-Wafa en Al-Ah-
rar. Dit gebeurde met het akkoord van 
de 14 februari-beweging. De alliantie 
versterkte de eis van de demonstran-
ten en de hele sjiitische gemeenschap 
voor de afzetting van de regering in 
plaats van de loutere hervorming er-
van zoals geëist werd door de erkende 
oppositiebewegingen. De voorkeur 
van de massa verschoof in de richting 
van de krachten die radicalere eisen 
formuleerden. De aanhangers van de 
Alliantie voor de Republiek bezetten 

samen met de andere demonstranten 
een deel van het zakendistrict en blok-
keerden de Koning Fassal-laan, een vi-
tale doorgang die de ondernemingen 
en ministeries verbindt met de rest 
van het land en met Saoedi-Arabië. 
Daarbovenop werd er elke dag een 
mars tegen een ministerie of een of-
ficieel agentschap georganiseerd om 
de eisen verder kracht bij te zetten. 

De druk werd nog opgevoerd toen de 
radicalere groepen burgerlijke onge-
hoorzaamheidsacties aankondigden. 
De Vereniging van Leraars riep op tot 
een staking in het onderwijs, nadat 
een aan de veiligheidstroepen ge-
linkte militie sjiitische studenten had 
aangevallen op de Universiteit van 
Bahrein. De staking in het onderwijs 
werd gevolgd door een algemene sta-
king, waartoe was opgeroepen door 
de Barhreinse vakbond. Ondertussen 
kwam de veiligheid van de sjiitische 
betogers en bevolking alsmaar meer 
in het gedrang door de acties van de 
milities.

Te midden van de opgefokte at-
mosfeer bleven de oppositionele 
krachten onderling kibbelen over 
het al dan niet onderhandelen. De 
kroonprins legde een laatste voorstel 
op tafel tijdens een officiële ontmoe-
ting met de erkende oppositie. Hij zei 
dat zijn voorstel beantwoordde aan 
enkele fundamentele eisen van de 
oppositie zoals de oprichting van een 
representatieve regering, een eerlijk 
verkiezingssysteem, een parlement 
dat alle macht bezit en een onder-
zoek naar het naturalisatiebeleid. 
Maar zijn voorstel kwam opnieuw 
niet tegemoet aan de voorwaarden 
die de oppositie gesteld had om een 
dialoog te kunnen opstarten (het ont-
slag van de regering, de formatie van 
een interim-regering, het garanderen 

van de veiligheid van de betogers, een 
nieuwe grondwet opgesteld door een 
grondwettelijk vergadering, en een 
tijdsschema voor de implementatie 
van als deze maatregelen). Onder druk 
van de radicalere groepen en de beto-
gende menigte wees de erkende op-
positie het voorstel tot dialoog van de 
kroonprins af. De onderhandelde op-
lossing leek verder weg dan ooit en de 

Ondanks de pogingen van de 
oppositie om hun beweging als 
een nationale in plaats van een 

sektarische te presenteren, worden de 
protesten systematisch afgedaan als 

sjiitisch-sektarische agitatie. 
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optie om het verzet gewelddadig neer 
te slaan kreeg opnieuw de bovenhand.

mIlItaIre InterventIe
Op 15 maart vielen troepen uit Sa-
oedi-Arabië en de Verenigde Arabi-
sche Emiraten, samen met een zee-
machteenheid uit Koeweit, Bahrein 
binnen. De militaire macht bestond 
vooral uit infanterie en gepantserde 
voertuigen die ontplooid werden op 
sleutelposities. Het was een duide-
lijke waarschuwing aan het adres van 
de oppositie en verlichtte de taak van 
het Bahreins leger dat nu vrij was om 
operaties uit te voeren tegen de beto-
gers samen met de andere Bahreinse 
veiligheidsdiensten. In plaats van de 
wegen en de Pearl-rotonde vrijwillig 
te ontruimen, organiseerden de op-
positiebewegingen anti-Saoedische 
protesten en veroordeelden de in-
vasie. Op de ochtend van 17 maart 
lanceerden de Bahreinse en de Saoe-
dische strijdkrachten samen met de 
veiligheidsdiensten een grootschalige 
aanval tegen de demonstranten op de 
Pearl-rotonde, de Koning Faisal-laan 
en het financieel district. Volgens 
een woordvoerder van het Bahreins 
leger werden deze omgevingen vol-
ledig vrijgemaakt van betogers via 
een “zuiveringsoperatie”. Dezelfde 
dag werd de noodtoestand uitgeroe-
pen, waardoor het leger de volledige 
macht toegewezen kreeg om de veilig-
heid te verzekeren. Uiteindelijk werd 
het monument op de rotonde (ter 
ere van de GCC) neergehaald “om de 
slechte herinneringen uit te wissen”, 
zoals de minister van Buitenlandse 
Zaken Sheikh Khalid Al-Khalifa ver-
klaarde. Een nooit geziene campagne 
tegen de oppositie werd opgestart. 
De activisten, de gehele sjiitische 
gemeenschap en zelfs de erkende op-
positiebewegingen werden geviseerd. 
Niet alleen het leger maar de andere 
veiligheidsdiensten, milities en de in-
lichtingendiensten werden ingezet bij 
dit offensief. Tientallen mensen wer-
den vermoord en honderden werden 
opgepakt of ‘verdwenen’ simpelweg. 
Onder de gearresteerden bevonden 
zich de leiders van de oppositie zoals 
Ebrahim Sharef, de seculiere leider 
van de Al-Waad, Hassan Mesheme, de 
leider van de Al-Haq en Abdul-Wahab 
Hosen, de leider van de Al-Wafa, naast 
vele politieke en mensenrechtenac-
tivisten, dokters, verplegers, blog-
gers, en mensen van allerlei slag. De 

autoriteiten willen de oppositionele 
verenigingen sanctioneren, ze willen 
hun leiders en kaders vervolgen voor 
hun “misdaden tegen het land en het 
volk”, ze willen de stakers bestraffen 
door ze onder meer te ontslaan. Een 
heel proces om buitenlanders aan te 
trekken om de ontslagen werknemers 
te vervangen is al op gang getrokken. 
De eigendommen van de oppositie 
en de huizen van sommige van hun 
leiders worden aangevallen en plat-
gebrand door de milities. Dit gaat 
allemaal gepaard met sektarische 
propaganda. Het sjiitische geloof en 
de loyaliteit van de sjiieten ten op-
zichte van de regerende families in de 
Golfstaten (in het bijzonder Bahrein) 
wordt in twijfel getrokken. Ze worden 
geportretteerd als samenzweerders, 
saboteurs en handlangers van Iran. 
Eén van de ergste gevolgen van al 
deze gebeurtenissen is de collectieve 
bestraffing van de sjiitische bevolking. 
Er worden volop veiligheidsoperaties 
uitgevoerd in de sjiitische districten, 
waarbij mensen gefouilleerd, gear-
resteerd en aangevallen worden. Er 
wordt zelfs mee gedreigd om de sji-
ieten uit de gemengde soennitisch-
sjiitische wijken te deporteren. 

grImmIge scenarIo’s 
Ondanks de vele pogingen van de op-
positie om hun beweging als een na-
tionale in plaats van een sektarische 
te presenteren, worden de protesten 
afgedaan als sjiitisch-sektarische agi-
tatie. Dat is op zich een zeer gevaar-
lijke ontwikkeling. Een andere gevaar-
lijke ontwikkeling is dat de opstand in 
Bahrein alsmaar meer geportretteerd 
wordt als een onderdeel van een com-

plot uitgedacht door Iran en de Liba-
nese Hezbollah, gericht tegen de GCC-
regio in zijn geheel. Beschuldigingen 
van geheime militaire gevangenissen 
en wapenleveringen worden geuit 
door de Bahreinse regering en weer-
galmen in de hele Golfregio. Golf Air 
en Bahrein Air hebben hun vluchten 
naar Libanon, Irak en Iran opgeschort. 
Omwille van het verbod om naar Li-
banon te reizen riskeren Bahreini’s 
die dat toch doen, zwaar gestraft te 
worden. Er werd een campagne opge-
start om zogenaamde pro-Hezbollah 
en pro-Iraanse sjiieten in Bahrein het 
land uit te wijzen. Deze praktijk zou 
wel eens naar de andere GCC-staten 
kunnen overwaaien. Saoedi-Arabië, 
waar Bahrein zwaar van afhangt, 
ondersteunde de repressie tegen de 
opstand niet alleen militair, het zet 
de Bahreinse koning ook onder druk 
om geen duimbreed toe te geven aan 
de eisen van de sjiieten en de opposi-
tie. De angst dat het Bahreinse voor-
beeld anders navolging zou kunnen 
krijgen in de andere GCC-landen is 
immers groot. Na alle gebeurtenissen 
van de afgelopen maanden zal er een 
mirakel nodig zijn om de nationale 
eenheid van de Bahreini’s te herstel-
len. De hoop op een constitutionele 
monarchie is volledig weggevaagd, 
terwijl de autocratische heerschap-
pij voor de komende jaren voorlopig 
verzekerd is. Het ziet er naar uit dat 
de oppositie verder gemarginaliseerd 
zal worden en dat de vervolging van 
de sjiitische bevolking onverminderd 
zal doorgaan.  n

Abdul Nabi Alekry is voorzitter van de  
NGO Bahrain Transparency 
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Biologische wapens, het grootste 
Israëlische geheim | ludo de brabander

Door de recente klacht van een voormalige werknemer, dreigt één van de meest geheime defensie-instellin-
gen van Israël in de publieke aandacht te komen: het Israëlisch Instituut voor Biologisch Onderzoek (IIBR). 
De vermoedens over programma’s voor de ontwikkeling van biologische en chemische wapens in deze 
instelling bestaan al langer.

In mei 2011 kwam het Israëlisch Insti-
tuut voor Biologisch Onderzoek (IIBR) 
in de media omwille van een klacht 
die Avisha Klein indiende tegen de di-
recteur, dr. Avigdor Schafferman, en 
tegen de veiligheidsdirecteur van het 
ministerie van Defensie, Yossi Mel-
man. Klein was ooit een rijzende ster 
in het instituut en onder meer betrok-
ken bij de ontwikkeling van een zalf 
die de huid moest beschermen tegen 
mosterdgas. De man viel in ongenade 
omdat hij zijn medewerking verleende 
aan een project dat niet aan het insti-
tuut verbonden was. Dat is tenminste 
de uitleg die in de pers te lezen valt. 
Nadien zou Klein eveneens beschul-
digd worden van het lekken van in-
formatie naar de Israëlische krant 
Haaretz. Volgens sommige berichten 
zou er ook een verband kunnen zijn 
met het schandaal rond de tests met 

antrax-vaccins die Schafferman liet 
uitvoeren op 716 soldaten in de peri-
ode van 1998 tot 2006. Antrax of milt-
vuur is een dodelijke bacteriële infec-
tieziekte met een groot potentieel als 
biologisch wapen. Bij de testen wer-
den verschillende Israëlische soldaten 
ziek, met permanente fysieke schade 
tot gevolg. Wat het schandaal in Israël 
nog groter maakte, was dat het leven 
van Israëlische soldaten in gevaar 
werd gebracht voor de veiligheid van 
een andere staat. De opdracht en de 
200 miljoen dollar financiering voor 
het programma kwamen immers van 

de VS, dat graag een miltvuur-vaccin 
wilde voor zijn soldaten.

doden oF genezen
Het IIBR ligt in Nes Tziona, ten zuid-
oosten van Tel Aviv, en oogt als een 
versterkte vesting met veel beton, ca-
mera’s en sensoren. Om veiligheids-
redenen is het instituut niet terug te 
vinden op luchtfoto’s, noch op de plan-
nen van de stad Nes Tziona. Voor de 
naar verluidt 370 wetenschappers en 
technici die er werken, geldt een strikt 
verbod om te spreken met de media. 
Op de website van het IIBR lezen we 
dat het instituut zich onder andere 
bezighoudt met medische vaccins 
en het ontwikkelen van tests voor 
diagnose. Weinig van de officieel vrij-
gegeven informatie laat vermoeden 
dat het bedrijf zich ook toelegt op het 
ontwikkelen van een biologische en 

chemische capaciteit voor militaire 
doeleinden. Verschillende specialis-
ten en journalisten die onderzoek 
deden naar het instituut zijn het er 
echter over eens dat er niet alleen 
middelen worden geproduceerd voor 
de verdediging tegen biologische en 
chemische aanvallen, maar dat het 
ook zelf zulke wapens ontwikkelt. In 
1974 getuigden hoge militaire officie-
ren van het Amerikaans leger in het 
Congres dat ze uit conversaties met 
Israëlische officieren konden afleiden 
dat Israël over een offensieve chemi-
sche wapencapaciteit beschikt. Rond 

biologische wapenprogramma’s hangt 
een veel grotere geheimzinnigheid. 
Een Russisch rapport uit 1993 stelde 
dat het IIBR in elk geval de capaciteit 
heeft om zulke wapens te produceren.

In april 1948, een maand voor de 
uitroeping van de staat Israël, schreef 
de latere premier Ben-Goerion een 
brief aan een vertegenwoordiger van 
het Joods Agentschap in Europa met 
de vraag een zoektocht te starten 
naar joodse wetenschappers in Oost-
Europa die ofwel de capaciteit hadden 
om op grote schaal te doden ofwel op 
grote schaal te genezen. Ben-Goerion 
hechtte bijzonder veel waarde aan de 
rol van wetenschap en technologie bin-
nen zijn concept van een joodse staat. 
Hij vond dat Israël nood had aan mas-
savernietigingswapens om het fysieke 
voortbestaan van de zionistische staat 
te garanderen. Maar uit de praktijk zal 
blijken dat het Israëlisch leger niet zou 
aarzelen om zulke wapens ook in te 
zetten voor andere, meer offensieve 
doeleinden.

eerste geBruIk van het 
BIologIsche WaPen
In februari 1948, tijdens de Arabisch-
Israëlische oorlog, werd een weten-
schappelijk korps opgericht in de 
schoot van het Israëlisch leger met 
de naam ‘Hemed Beit’. Tot vandaag is 
er geen publieke informatie beschik-
baar over de activiteiten van Hemed 
Beit tijdens de oorlogsoperaties van 
1948. Alle informatie daarover in de 
archieven is ontoegankelijk voor on-
derzoekers. Dat neemt niet weg dat 
er hardnekkige berichten bestaan 
over geheime operaties met biologi-
sche wapens. De Israëlische militaire 
historicus, Uri Milstein, stelt dat in 
veel veroverde Palestijnse dorpen 
de waterbronnen werden vergiftigd 
om de terugkeer van de bewoners te 
verhinderen. Volgens Milstein zou de 

De naar verluidt 370 wetenschappers 
en technici die werken voor het IIBR 

zijn onderworpen aan een strikt 
spreekverbod. 
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tyfus-epidemie in Akka, in de dagen 
voor de havenstad in handen zou val-
len van zionistische milities, veroor-
zaakt zijn door het Israëlisch leger 
dat de waterbevoorrading bewust had 
besmet. Het blijft gissen naar de ware 
aard van deze feiten. Vast staat dat 
Hemed Beit in 1952 zou opgaan in het 
IIBR. De geheimhouding, de aard van 
de activiteiten en de directe band met 
het ministerie van Defensie voedden 
alvast de vermoedens in de richting 
van chemische en biologische wapens. 
Een aantal gebeurtenissen zouden die 
vermoedens nog versterken. Zo was er 
de saga rond de mysterieuze verdwij-
ning van Avraham Klingberg in 1983, 
een gerenommeerd epidemioloog die 
jarenlang onderdirecteur was van het 
IIBR. Zijn verdwijning werd pas twee 
jaar later publiek, toen de Britse on-
derzoeksjournalist Peter Pringle hem 
wilde spreken over een dossier rond 
het mogelijke gebruik van ‘Gele Regen’ 
(een chemische giftige substantie) 
door de Sovjet-Unie in Afghanistan. 
Pringle zocht tevergeefs naar de man 
en kreeg nergens informatie over het 
waarom van zijn verdwijning. Ook 
niet bij zijn vrouw. Het artikel dat 
hij daarna in Groot-Brittannië publi-
ceerde geraakte niet door de Israëli-
sche militaire censuur. Zelf Klingbergs 
naam mocht niet in de lokale media 
gepubliceerd worden. Pas in 1988 
bracht een klein Hebreeuws weekblad 
in New York het verhaal dat Klingberg 
in het geheim werd vastgehouden in 
een Israëlische cel wegens spionage 
voor de Sovjet-Unie. Uiteindelijk bleek 
dat hij was ontvoerd door Shin Bet (de 
Israëlische veiligheidsdienst) en in het 
geheim tot 20 jaar gevangenisstraf was 
veroordeeld. Klingberg werd vrijgela-
ten in 2003 en leeft nu in Parijs. De 
voorwaarde voor zijn vrijheid is dat 
hij geen gevoelige informatie over zijn 
vroegere werkgever publiek maakt.

BIJlmerramP en  
PolItIeke moorden
De crash van een El Al Boeing vracht-
vliegtuig in Amsterdam (de ‘Bijlmer-
ramp’ met 43 doden) in oktober 1992, 
met een vracht bestemd voor Nes 
Tziona, zou het IIBR opnieuw in de 
publieke aandacht brengen. In de 
maanden en jaren na het ongeval ge-
raakten honderden bewoners op de 
plaats van het ongeluk onverklaarbaar 
ziek (huidziekten en kankers). Zes jaar 
na het ongeval moest Israël toegeven 

dat de vracht DMMP bevatte, een 
substantie die gebruikt wordt voor 
de productie van Sarin zenuwgas. Het 
incident leidde tot diplomatieke span-
ningen tussen Nederland en Israël, 
maar de Israëlische regering weiger-
de meer informatie te geven wegens 
staatsgeheim. Een Nederlandse jour-
nalist, Karel Knip, zou maandenlang 
onderzoek naar de ramp doen. Hij 
bestudeerde de publicaties van een 
140-tal wetenschappers die aan het 
IIBR verbonden waren over een pe-
riode van 50 jaar. Knip concludeerde 
uit de vele honderden artikels dat het 
IIBR inderdaad het belangrijkste Is-
raëlische onderzoekscentrum is voor 
biologische en chemische wapens.

Het IIBR zou ook gifstoffen ont-
wikkelen die dienen voor de fysieke 
uitschakeling van politieke vijanden. 
Volgens een aantal berichten zou 
een IIBR-gif gebruikt zijn in 1997 bij 
de mislukte moordpoging door de 
Israëlische geheime dienst (Mossad) 
op Hamas-leider Khaled Meshaal in 
Jordanië. Meshaals leven werd gered 
omdat de woedende Jordaanse koning 
Hoessein een tegengif eiste van Israël. 
De moord op Wadie Haddad, een lei-
der van het Volksfront voor de Bevrij-
ding van Palestina (PFLP), lukte wel. 
De Israëlische journalist Aharon Klein 
publiceerde in 2006 een boek waarin 
hij beschrijft hoe Haddad in 1978 in 
Bagdad door de Mossad vermoord 
werd met vergiftigde Belgische cho-
colade. Volgens Klein ging het om een 

traag werkend gif dat ontwikkeld werd 
door IIBR. Saleh El-Naami schrijft in 
het Egyptische weekblad Al-Ahram, 
dat er in het verleden waarschijn-
lijk al verschillende gelijkaardige en 
moeilijk traceerbare moordoperaties 
zijn opgezet. Volgens El-Naami zou de 
moord op Hamas-leider Mahmoud Al-
Mabhoud in een hotel in Dubai in fe-
bruari 2010 eveneens toe te schrijven 
kunnen zijn aan een gif afkomstig uit 
de labo’s van het IIBR.

BesluIt
Israël weigert commentaar te geven 
op berichten over chemische en biolo-
gische wapenprogramma’s. Net zoals 
dat het geval is voor haar nucleair ar-
senaal, neemt de regering een dubbel-
zinnige houding aan. Toegeven noch 
bevestigen, werkt op zich afschrik-
wekkend, terwijl de regering zich tege-
lijkertijd ook niet moet onderwerpen 
aan internationale wapenverdragen. 
Israël is geen ondertekenaar van het 
internationaal Verdrag tegen Biolo-
gische en Toxische Wapens (BTWC) 
uit 1972, dat de ontwikkeling, de pro-
ductie en het opslaan van biologische 
en toxische wapens verbiedt. (Het 
BTWC werd door163 staten in de we-
reld geratificeerd). Zolang Israël zich 
in stilzwijgen hult, blijft het al dan 
niet bestaan van de controversiële 
wapenprogramma’s pure speculatie. 
Via de klacht van Avisha Klein zal er 
misschien opnieuw een tipje van de 
sluier opgelicht worden. n 
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kern versus Periferie  
in de eu | eric toussaint

Van 1984 tot 2004 was toetreden tot de Europese Unie vrij populair 
bij grote delen van de bevolking van de betrokken landen. Portugese, 
Griekse en Spaanse burgers beschouwden de participatie van hun 
land in de Europese integratie als een garantie voor democratische 
stabiliteit en als een opportuniteit om de levensomstandigheden te 
verbeteren. Het is inderdaad zo dat deze 3 landen zich uit een peri-
ode van dictatuur aan het werken waren. Er waren ook significante 
transfers van rijkere landen in de EU, richting de nieuwe lidstaten 
gedurende de eerste jaren na hun toetreding. 

De toetreding tot de Eurozone (de  
17 landen die de euro als munt ge-
bruiken) gedurende de jaren 2000 
werd ook positief bevonden door de 
mensen, omdat dit hand in hand ging 
met stijgende consumptieniveaus, 
hoewel deze gefinancierd werden 
door krediet (en dus niet door een 
stijgend inkomen). Ook in de landen 
van het voormalige Oostblok zag de 
bevolking de toetreding tot de EU als 
een garantie voor democratische sta-
biliteit, een vooruitzicht op transfers, 
een mogelijkheid om vrij te bewegen 
binnen de Unie, de kans op een beter 
betaalde job in het Westen en toegang 
tot krediet om consumptie te financie-
ren. Vrij snel werden de overgedragen 
sommen echter drastisch gereduceerd 
en een zeker aantal productieve sec-
toren geraakten in moeilijkheden. De 
landbouw kreeg bijvoorbeeld zwaar te 
lijden onder de concurrentie met de 

meer geïndustrialiseerde en compe-
titieve West-Europese agro-business. 
De jaren 2008-2010 markeerden een 
keerpunt in de perceptie die de Eu-
ropeanen hadden van de EU. Velen 
werden vrij kritisch, wat hoofdzake-
lijk het gevolg was van de politiek van 

de Europese Commissie die de ene 
neoliberale maatregel na de andere 
afkondigde om de beruchte ‘vrije en 
onvervalste concurrentie’ te bevorde-
ren. 

kern en PerIFerIe In de eu
De hiërarchische relaties die er be-
staan op mondiaal niveau, met een 
‘Kern’ bestaande uit de VS, de EU en 
Japan, en een ‘Periferie’ bestaande uit 
de zogenaamde ‘ontwikkelende ’lan-
den, werd op Europees niveau gere-
produceerd. De Kern bestaat hier uit 
de meest machtige EU-landen, waar-
onder Duitsland en Frankrijk, maar 
ook Groot-Brittannië, Italië en de 
voormalige Benelux (Nederland, Bel-
gië en Luxemburg). De Periferie van 
de EU is onderworpen aan de beslis-
singen genomen door deze hegemoni-
sche Kern en bestaat hoofdzakelijk uit 
landen die in het zuiden of het oosten 

van Europa liggen, behalve Ierland dat 
in het westen ligt. 

De weigering van de EU om een 
echt gemeenschappelijk beleid te 
ontwikkelen dat nieuwe lidstaten 
helpt om hun economische nadeel in 
vergelijking met de Kern te reduceren, 

is één van de grote oorzaken voor de 
structurele verschillen die het proces 
van een Europese integratie tegenwer-
ken. Gedurende de laatste 10 jaren 
heeft Duitsland (net zoals Nederland 
en Oostenrijk) een neo-mercantilis-
tisch beleid ontwikkeld: het voerde 
zijn export op, in het bijzonder bin-
nen de EU en de Eurozone, door de 
lonen van de Duitse arbeiders te ver-
lagen. In september 2010 waren er in 
Duitsland 7.3 miljoen loontrekkenden 
met enkel een kleine deeltijdse job die 
slechts 400 euro per maand oplevert. 
De concurrentiekracht van Duitsland 
nam op die manier duidelijk toe in 
vergelijking met zijn EU-partners, in 
het bijzonder met Griekenland, Span-
je en Portugal, maar ook met Roeme-
nië, Bulgarije of Hongarije (die niet tot 
de Eurozone behoren). Deze landen 
zagen zich geconfronteerd met een 
toenemend tekort op hun handelsba-
lans met Duitsland en de andere lan-
den van de Kern. Het huidige tekort 
op hun betalingsbalans staat in schril 
contrast met de overschotten in de 
Kern-landen, in het bijzonder Duits-
land. Dergelijke financiële tekorten, 
die zowel privé als publiek kunnen 
zijn, moeten gecompenseerd worden 
door externe bijdrages: buitenlandse 
investeringen of leningen. Het huidige 
balanstekort bestaat voor het grootste 
gedeelte uit private tekorten, waarvan 
een meerderheid gefinancierd werd 
via leningen bij banken uit de Kern. 
Buitenlandse investeringen waren 
relatief beperkt (behalve in Spanje) of 
werden geneutraliseerd door een ka-
pitaalstroom in omgekeerde richting 
van multinationale ondernemingen 
die hun winsten naar het thuisland in 
de Kern repatriëren. Vanuit sommige 
Oost-Europese landen zoals Honga-
rije, Slovakije en Tsjechië werden er 
meer winsten naar het buitenland ge-
repatrieerd (uitstroom van kapitaal) 
dan dat er internationale investerin-
gen waren (instroom van kapitaal). 
Men kan dus argumenteren dat de 
schulden die door de landen van de 
Periferie moeten betaald worden ei-
genlijk te wijten zijn aan het gedrag 
van de private sector in de EU. In hun 
onmogelijkheid om te concurreren 
met de Kern, gingen private bedrijven 
uit de Periferie leningen aan met ban-
ken uit de Kern, maar evenzeer met 
interne tussenpersonen, want sedert 
deze landen toetraden tot de Euro-
zone worden hun economieën in toe-

Een Europa gebaseerd op solidariteit 
en samenwerking zou ons moeten 
toelaten om afstand te nemen van 

de concurrentie die alle standaarden 
naar beneden haalt.
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nemende mate gecontroleerd door de 
fi nanciële sector.

De altijd maar hogere intrestvoe-
ten die landen van de Periferie moeten 
betalen voor nieuwe leningen die zij 
sinds het begin van de crisis afsloten, 
zal zorgen voor een verdere kapitaal-
stroom van de Periferie richting Kern. 
Deze kapitaalstroom gaat vooral 
naar private fi nanciële instellingen 
die schuldenbrieven kopen. Dan le-
nen ze opnieuw geld aan de landen in 
moeilijkheden. In het geval van Grie-
kenland met een intrestvoet van 5,2%. 
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk 
ontlenen zelf geld aan 2% en lenen dat 
geld weer uit aan 5,2%. Geld uitlenen 
of de handel in schulden is voor deze 
landen dus een zeer winstgevende 
zaak. Financiële markten eisen nu 
dubbele of driedubbele intrestvoeten 
in vergelijking met de jaren 2007-2008 
en de ontleende bedragen zijn enorm. 
Geld dat geleend wordt door de Kern 
aan Griekenland, Ierland of Portugal 
wordt terugbetaald aan private ban-
ken in landen van de Kern, en de in-
trestvoeten bij deze banken bedragen 
vaak 10% of meer. Er vindt dus duide-
lijk een leegloop plaats van middelen 
van de Periferie naar de Kern. Gezien 
het productief voordeel van Duitsland 
en andere landen van de Kern, vindt 
de fi nanciële leegloop ook plaats op 
vlak van de handel, via het mechanis-
me van de ongelijke ruil. Meer geavan-
ceerde technologie en minder arbeid 
verbeteren de concurrentiepositie 
qua productie van de Kernlanden. Ze 
kunnen hun goederen daardoor aan 
een te hoge prijs verkopen in de Perife-

rielanden, maar nog altijd goedkoper 
dan de producten uit die landen zelf. 
Dit komt bovenop de reeds vermelde 
stroom van geld van de Periferie naar 
de Kern. Sommige landen verliezen 
dus twee keer. 

een eu geBaseerd oP 
solIdarIteIt 
Verscheidene bepalingen in de verdra-
gen die vorm geven aan de EU, de Eu-
rozone en de Europese Centrale Bank 
(ECB) zouden geschrapt moeten wor-
den, bijvoorbeeld de artikels 63 en 125 
van het Verdrag van Lissabon die elke 
vorm van beperking op kapitaalsver-
keer verbieden, alsook elke vorm van 
hulp aan een staat in moeilijkheden. 
We zouden komaf moeten maken met 
het Stabiliteit- en Groeipact (die bepa-
len dat het jaarlijks begrotingstekort 
van de lidstaten minder dan 3% van 
het BNP moet zijn en het overheids-
tekort maximaal 60% van het BNP). 
We moeten grondig sleutelen aan het 
monetair beleid, de status en de prak-
tijk van de ECB. De onmogelijkheid 
van de politieke macht om de ECB 
te dwingen om geld te creëren, is een 
grote handicap. Toen de EU, de ECB 
boven de regeringen plaatste -en dus 
ook boven de burgers- maakte het een 
desastreuze beslissing want de mens 
werd op die manier onderworpen aan 
het geld terwijl het omgekeerd zou 
moeten zijn. 

Een Europa gebaseerd op solida-
riteit en samenwerking zou ons moe-
ten toelaten om afstand te nemen van 
de concurrentie die alle standaarden 
naar beneden haalt. De neoliberale 

logica heeft geleid tot de crisis en be-
wees dus haar eigen falen. Het duwde 
verschillende sociale indicatoren naar 
beneden: minder sociale bescher-
ming, minder jobs, minder publieke 
diensten. De minderheid die won bij 
de crisis, deed dat door de rechten 
van de anderen te vertrappelen. Zij 
die schuldig zijn worden beloond ter-
wijl de slachtoff ers het gelag moeten 
betalen. We moeten deze ongegronde 
logica -waarop alle teksten van de EU 
zich baseren- veranderen. Meer dan 
ooit moeten we streven naar een an-
der Europa, gebaseerd op samenwer-
king tussen de staten en solidariteit 
tussen de volkeren.

Dit nieuwe gedemocratiseerde 
Europa moet ernaar streven om prin-
cipes vast te leggen waar men geen 
koehandel mee kan drijven. Het moet 
sociale en fi scale rechtvaardigheid 
verdedigen, keuzes maken die de 
levenstandaard van haar inwoners 
verhoogt, zich engageren voor ontwa-
pening en een radicale vermindering 
van de militaire uitgaven en kiezen 
voor duurzame energie, zodat we 
nucleaire energie kunnen vermijden. 
Verder moet Europa resoluut een 
einde maken aan zijn politiek van een 
‘belegerd fort’ ten aanzien van immi-
gratie zodat het een partner kan wor-
den die vertrouwd wordt omwille van 
haar eerlijkheid en ware solidariteit 
met de volkeren uit het Zuiden.  n

Eric Toussain is voorzitter van het Comité voor 
de Afschaffi  ng van de Derdewereldschuld in 
België (www.cadtm.com) 
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een burgerpact in plaats van een 
financieel pact | elisabeth gauthier

De crisis in Europa zit bijzonder diep. Dit is in de eerste plaats te wijten aan de aard van de Europese 
constructie zelf, die opgezet werd volgens de voorschriften van het zuivere neoliberalisme.

euroPese crIsIs
Na de grote financiële crisis van 2008 
werd de logica van concurrentie en 
saneringen gewoon verder gezet, wat 
leidde tot een niet te beheren asym-
metrie binnen Europa. De samenle-
ving wordt steeds meer ondermijnd 
door de politiek van bezuinigingen. Dit 
veroorzaakte in sommige landen een 
sterke inkrimping van de productieve 
sector. De conclusie is duidelijk: een 
monetaire unie is onleefbaar zonder 
een gezamenlijk ontwikkelingsproject 
op economisch, sociaal en ecologisch 
vlak. Verschillende landen hebben de 
banken gered zonder zichzelf de mid-
delen te geven deze ook te controleren. 
Er werd de financiële markten geen 
ernstige regulering opgelegd. Door de 
werkloosheid, de precaire situatie van 
vele loontrekkenden en door de lage 
lonen, vergroot de armoede overal in 
Europa, ondanks de pompeuze aan-
kondiging van ‘het Europees jaar van 
de armoedebestrijding’ in 2010. In alle 
landen vinden we dezelfde politieke 
wil om het bestaande sociale model 
te ontmantelen. De elite acht het mo-
ment gekomen om door te drukken, 
aangezien de mensen door de grote 
crisis blijkbaar bereid zijn om sociale 
stappen achteruit te aanvaarden. 

klassenconFrontatIe
In maart 2011 werd het Competitivi-
teitspact of Euro-Plus Pact goedge-
keurd. De EU-lidstaten verbinden zich 
ertoe een lijst van politieke hervor-
mingen door te voeren die de fiscale 
sterkte van Europa moet verbeteren. 
Het gaat om verregaande maatrege-
len om het “concurrentievermogen 
te verbeteren teneinde een herhaling 
van de eurocrisis te voorkomen”. De 
lidstaten beloven om loonmatiging 
te bevorderen, de pensioenen ‘ver-
grijzingsbestendig’ te maken, het 
percentage werkenden te verhogen, 
enzovoort. Dit betekent concreet dat 
de wettelijke pensioenleeftijd overal 

moet worden opgetrokken, dat het 
loonoverleg herbekeken wordt (in 
België komt de index ter discussie te 
staan), dat werkloosheidsuitkeringen 
worden beperkt in de tijd, dat er overal 
flexibeler moet worden gewerkt, enzo-
voort. In de EU heerst een context van 
‘gefinanciariseerd’ kapitalisme. Dat wil 
zeggen dat er meer winst gegenereerd 
wordt via financiële transacties en 
beursspeculaties dan uit productieve 
economische activiteiten, toch zal de 
werkende samenleving de schulden 
moeten afbetalen gecreëerd door het 
financieel kapitalisme. Op nationaal 
vlak worden ondertussen zondebok-
ken gezocht via een politiek van na-
tionalisme en discriminatie, wat de 
rechts-populistische krachten -die 
reeds sterk aanwezig zijn in vele lan-
den van Europa- alleen maar versterkt. 
Het ontbreken van positieve perspec-
tieven leidt immers tot gevoelens van 
onmacht en haat bij de burgers, een 
ideale voedingsbodem voor rechts 
nationalistisch populisme. De agres-
sieve logica van het gefinanciariseerd 
kapitalisme vormt dus een bedreiging 
voor de democratie en voor de vrede.

Burgerverzet
Vandaag zien we dat de sociale strijd 
voornamelijk georganiseerd wordt 
binnen de nationale context. Maar de 
recente Europese beslissingen overkoe-
pelen de nationale beleidsmaatregelen. 
De strijd moet dringend Europees ge-
kaderd worden. Het is hierbij van groot 
belang aan te tonen tot op welk niveau 
de Europese instellingen en de nationa-
le regeringen elkaar aanvullen en zelfs 
afspreken om hetzelfde beleid aan de 
bevolking in Europa op te dringen. De-
mocratie wordt een Europese inzet. De 
oproep voor een economische en socia-
le democratie, komt net als het principe 
van de volkssoevereiniteit, rechtstreeks 
in botsing met het Euro-Plus Pact. 
Overal zal men zich dus moeten ver-
zetten tegen dit Pact en tegen de con-

crete gevolgen ervan. Er moet tevens 
gemobiliseerd worden voor Europese 
antwoorden op de nationale gevolgen 
van de crisis. Sociale rechtvaardigheid 
en solidariteit moeten ingeschreven 
worden in de Europese verdragen in 
plaats van de oude, nadelige concurren-
tielogica aan te blijven hangen. Zonder 
een grondige heroriëntatie van het Eu-
ropees project is er geen uitweg uit de 
crisis mogelijk. Het uiteenvallen van de 
EU zou de zaken echter nog verergeren: 
meer asymmetrie, meer concurrentie, 
meer dominantie en meer conflicten. 
Een breed gedragen alternatief is drin-
gend nodig. Het beleidsoffensief rond 
de openbare schuld en de bezuinigin-
gen zou de verschillende bewegingen 
uit sociale, politieke en sndicale hoek, 
maar ook de andersglobalisten en 
ecologisten dichter bij elkaar kunnen 
brengen in hun strijd tegen de over-
heersende, destructieve logica. Na de 
introductie van het Euro-Plus Pact was 
de kritiek van de vakbonden duidelijk 
hoorbaar op het laatste congres van 
het Europees Vakverbond. Op 21 juni 
2011 was er alvast een Euromanifes-
tatie van de vakbonden in Luxemburg 
tegen de bezuinigingen en voor een so-
ciaal Europa. Het is ook tekenend dat 
er op de werkvloeren en in de publieke 
ruimte al verschillende zelfbeherende 
bewegingen ontstaan zijn van meer 
dan respectabele omvang, zoals bij-
voorbeeld ‘los indignados’ in Spanje. 
Sinds 15 mei protesteren verontwaar-
digde burgers via betogingen, sit-ins, 
online activisme en protestkampen in 
de verschillende Spaanse steden tegen 
de enorm hoge werkloosheidscijfers in 
het land (bij jongeren meer dan 40%!). 
De tijd is gekomen voor solidariteit en 
strijd, zowel op lokaal, nationaal als  
Europees niveau.   n

Elisabeth Gauthier is directrice van het Franse 
Espaces Marx. Dit artikel is een ingekorte en 
bewerkte versie van de tekst die ze presen-
teerde tijdens een Europese conferentie op  
31 mei (www.transform-network.net).
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16-07-2011 t.e.m. 25-07-2011
vrede oP de gentse feesten

We zullen ook dit jaar vrede brengen op de Gentse 
Feesten! Met een standje zijn we aanwezig in de 
Bibliotheekstraat (Sint-Jacobs en Baudelopark). 
Zin om Vrede beter te leren kennen? We kunnen 
nog wat hulp gebruiken om de stand voor te 
bereiden en te bemannen. 

Meer info: lene@vrede.be of 09/2334688.

18-07-2011 t.e.m. 24-07-2011
22ste gentse feesten debatten

Gedetailleerd programma: www.vrede.be
Aanvang: 14u 

Locatie:  Zaal Minnemeers,  

Minnemeers 8, 9000 Gent.

06-08-2011
jaarlijkse HirosHima-nagasaki 
Herdenking

66 jaar geleden werden 2 atoombommen gedropt 
op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Op 
initiatief van het Vredesoverleg Gent herdenken we 
deze trieste gebeurtenis door symbolisch 66 kleur-
rijke lampionnen te water te laten aan de Korenlei, 
pal in het historische centrum van Gent. Ondertussen 
kunnen we genieten van een concert van enkele 
leden van het zangersensemble Ars Gaudium. Vanop 
de houten boten van vzw Viadagio zullen zij vroege 
barok en renaissance muziek brengen.

21-09-2011
internationale dag van de vrede

Ter gelegenheid van de internationale dag van de 
Vrede nodigen wij iedereen uit om tijdens de week 
van 21 september een vredesvlag uit te hangen.

Vlaggen zijn te bestellen via julie@vrede.be 

Prijzen: gewone vlag: 6 euro, fietsvlagje: 2 euro

24-09-2011
manifiesta – feest van de 
solidariteit

Programma en ticketverkoop: www.manifiesta.be/nl
Locatie:  Staf Versluys Centrum, Kapelstraat 76, 

8450 Bredene. 

07-10-2011
afgHanistan actie: ‘een 
ongelukkige verjaardag’

Meer info volgt op www.vrede.be
Locatie: Beurs, 1000 Brussel.

08-10-2011
7de vredesconferentie – 
afgHanistan, 10 jaar oorlog en 
bezetting

Op 7 oktober is de oorlog in Afghanistan tien jaar 
oud. Deze oorlog weekt maar weinig emoties los in 
de wereld. In België is het debat over de concrete 
situatie en de militaire aanwezigheid in het land 
nagenoeg onbestaande. De vredesbeweging wil 
van deze trieste oorlogsverjaardag gebruik maken 
om Afghanistan de aandacht te geven die het nodig 
heeft via een programma van debatten, filmpjes en 
workshops. Na de conferentie vergasten Afghaanse 
vluchtelingen ons op een lekkere maaltijd met op de 
achtergrond een streepje muziek. 
Tweetalig evenement 
Volledig programma: www.vrede.be

Locatie: Graanmarkt 2, 1000 Brussel.

Aanvang: 13u30 tot 21u 

Inkom: 3 euro; maaltijd: 7 euro

22-10-2011
kätHe kollWitz vredeslooP

Meer info: www.vredesloop.be
Vrede wil met een team aan de start komen. 
Iedereen die 5 km of 10 mijl wil lopen voor de 
vredesbeweging kan mailen naar julie@vrede.be

Aanvang: 14u 

Locatie:  Fenixzaal, Jeugstadion Ieper,  

Leopold III-laan, 8900 Ieper. 
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steun onze vrede
rek. nr. 523-0803211-29

Steunfonds april-mei 2011

Stort uw steun op de Triodosrekening van Vrede: 
BE26 5230 8032 1129 

DW Assebroek 12,4; DSH Assebroek 8; VNR Ranst 
4,96; DE Veldegem 4,96; BL Wilrijk 4,96; LM Drongen 
24,78; CM Bredene 4,98; DSM Aalst 5; DLJ Aalst 
5,2; CU Torhout 10; DBE Sint Michiels 4,96; DRW 
Schilde 12,4; LS Oostende 4,96; CA Mariakerke 14; VL 
Antwerpen 9,92; VM Gent 20; EJ Gent 20; ME Gent 
2,48; WW Kortrijk 4,96; DSC Gent 4,96; BL Sint-Eloois 
Vijve 9,92; GY Stabroek 4,96; PB Oostende 9,92; LK 
Gentbrugge 7; RG Kontich 10; TJ Merksem 10; DSJ 
Luik 2,48; VZF Bornem 9,92; BN Antwerpen 20; MG 
Gent 2,48; DJ Oostende 5; HR Destelbergen 10; VB 
Boutersem 5; MR Oostende 20; VHJ As 10; VBA Gent 
5; AE Schilde 10; DWG Haacht 15; VMK Pollaere 12; VD 
Eke 10; RF, Gent 50; ZK, Gent 5

Totaal: 773,59 euro!

20km steun Ludo

MT Brussel 20; VLP Edegem 25; NM Leuven  10;  
RL Leuven 50;  WL Antwerpen 20; PD Brugge 25;  
BL Ixelles 15; HC Berchem 50; VBA Gent 10; VS Gent 
20; WE Gent 20; DLJ Aalst 20; DS Hever 30;  
MF Merelbeke 25; DA Frasnes-Buisse 40; FA Gent 25; 
DLH Nevele 25; CM Forest 50; VDMD Geraardsbergen 
10; SG Brussel 30; SR Koersel 20; SP Merksem 50;  
DV Gent 20; ABVV Brussel 250; NC Stembert 40;  
VG Hamme 20; MJ Mesen 40; DP Schaarbeek 20;  
FI Ixelles 30; GL Gent 40; LV Destelbergen 40

Totaal 1090 euro

Hartelijk bedankt!

 

Juli

In het licht van de zomer
strooien spelende kinderen
hun echo’s van dolle vreugde
over de uitbundige aarde.

De geur van frisse hooiweiden
doet speelse vlinders dromen
van een overheerlijk land
gevuld met rijpe honing.

Het knisperende wiegende
rijpe koren doet ons verlangen
naar een wereld vol intens geluk
een telkens weerkerend wonder.

Jozef Vandromme

Op 10 mei 2011 moesten we jammer genoeg  
afscheid nemen van Erika Asmusz. In haar  
86ste en laatste levensjaar had zij nog altijd geen 
spatje enthousiasme voor de strijd om de vrede en 
de rechtvaardigheid verloren. De woorden die op 
haar rouwkaartje stonden, vatten perfect samen 
waar Erika haar hele leven voor stond: “Voorwaarts 
en niet vergeten. Bij het hongeren en bij het eten. 
Voorwaarts en niet vergeten. De Solidariteit.” 
Sympathisanten zoals Erika maken het werken 
voor de vredesbeweging een zeer dankbare en 
motiverende taak. Erika, we zullen je missen. 

Het hele team van Vrede.
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