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Vijftig jaar geleden werd de eerste 
satelliet in de ruimte gestuurd die 

gebruik maakte van een elektriciteits-
generator aangedreven door nucleaire 
energie (RTG). De hitte die ontstaat 
door het natuurlijk verval van plutoni-
um-238 wordt in zo’n RTG-systeem om-
gezet naar elektriciteit. De technologie 
is echter zeer duur en niet ongevaarlijk. 
Er gebeurden reeds tal van accidenten. 
In 1964 was er een lanceerincident in 
de VS waarbij 1 kg plutonium-238 over 
de wereld verspreid geraakte. In 1965 
raakte een RTG-toestel van de CIA zoek 
nadat het in de Himalaya geplaatst 
werd om eventuele nucleaire testen 
van China te registreren. Rusland kende 
ook verschillende incidenten met RTG-
generatoren. In 1996 stortte bij een mis-
lukte lancering een Russische RTG met 
200 gram plutonium-238 neer in het 
noorden van Chili. Het toestel werd 
nooit teruggevonden. Eén microgram 
(een miljoenste deel van een gram) 
plutonium is al een fatale dosis voor de 
mens. NASA zal eind dit jaar een robot 
sturen naar Mars, aangedreven door 
een RTG-generator met 4,8 kilogram 
plutonium. Volgens een NASA-docu-
ment dat de milieu-impact inschat is 
de kans dat er een accident gebeurt 
waarbij plutonium vrijkomt 1 op 220. 
Zou u in een vliegtuig stappen als uw 
kans op een ongeval even groot was?

Al-Araqib is een armzalig Palestijns 
Bedoeïenendorpje in de Negev-

woestijn in het zuiden van Israël. Er 
wonen zo’n 300 mensen, waaronder 
de helft kinderen. Net zoals tientallen 
andere Bedoeïenendorpen wordt Al-
Araqib niet erkend door de Israëlische 
autoriteiten. Hoewel de Bedoeïenen al 
in de streek leefden toen het nog deel 
uitmaakte van het Ottomaanse rijk, 
werden hun gronden in beslag geno-
men vlak na de oprichting van de staat 
Israël. De huizen en dorpen van de 
Bedoeïenen die desondanks op deze 
gronden komen of blijven wonen, wor-
den vaak letterlijk van de kaart geveegd 
door de Israëlische autoriteiten. Sinds 
de zomer van 2010 werd Al-Araqib al 
meer dan 20 keer geheel of gedeeltelijk 
vernietigd. De Bedoeïenen bouwen het 

dorp echter iedere keer opnieuw terug 
op. Ten einde raad besloot Israël om 34 
Bedoeïenen uit Al-Araqib aan te klagen 
voor de kosten van het vernietigen van 
hun dorp. De aanklacht voor meer dan 
500.000 dollar werd in juli ingediend 
bij een Israëlische rechtbank. In een 
verklaring stellen de Israëlische auto-
riteiten dat ze de “zware kosten voor 
de staat” willen recupereren van de af-
braakwerken -waaronder het gebruik 
van zware machines en de inzet van 
de veiligheidstroepen. Het is blijkbaar 
crisis voor iedereen.

Het Amerikaanse leger produceert 
niet alleen bomkraters in Afgha-

nistan maar ook open verbrandings-
putten. Het Amerikaanse leger heeft 
zo’n 114 afvalverbrandingplaatsen in 
het land. Momenteel zijn er meer dan 
100.000 Amerikaanse militairen en 
nog eens tienduizenden huurlingen in 
het land, die elk gemiddeld 5 kg vast 
afval per dag produceren. De verbran-
dingsputten branden daarom 24 uur 
per dag en worden gaande gehouden 
met diesel of brandstof voor vliegtui-
gen. Allerlei afval belandt in het vuur, 
van piepschuim tot menselijk afval en 
soms zelfs onderdelen van machines. 
Deze praktijk is enorm schadelijk voor 
het milieu. Het is nochtans niet zo dat 
de VS van onwetendheid kan beschul-
digd worden. Volgens het Amerikaans 
Milieubeschermingsagentschap is het 
verboden om giftige stoffen te ver-
branden op open plaatsen. Onderzoek 
bij Amerikaanse veteranen toont aan 
dat vele soldaten te maken krijgen met 
chronische bronchitis en ademhalings-
problemen. Over de reactie van de vele 
Afghaanse longen op de blootstelling 
aan dergelijke luchtvervuiling bestaan 
uiteraard geen rapporten. Wat niet 
weet, niet deert, zal men in het Penta-
gon wel denken.

Elke crisis heeft zo zijn opportunitei-
ten. Neem nu de rellen in Londen. 

Zij betekenden grote winsten voor de 
fabrikanten van ‘niet-dodelijke’ wa-
pens om mensenmassa’s in bedwang 
te kunnen houden zonder ze meteen 
te moeten afslachten. Als men het 

rijtje eersteklas crisissen bekijkt die 
wereldwijd in de steigers staan voor 
de 21ste eeuw (alleen al economisch 
en ecologisch) zullen de winsten van 
deze bedrijven alleen maar verder de 
hoogte inschieten. Dankzij de geneug-
ten van de vrije markt vinden allerlei 
inventieve maar onfrisse ideeën hun 
weg naar de ontwerptafels. Een zes-
tal nieuwe soorten wapens worden 
momenteel onderzocht, ontwikkeld 
of zijn al in gebruik. Het eerste is een 
soort microgolfwapen dat brandwon-
den kan veroorzaken op de huid van 
het opstandige volk. Een tweede soort 
is een laserwapen dat tijdelijke blind-
heid veroorzaakt. Een derde wapen is 
het elektroshock-geweer, zeg maar het 
grotere broertje van de ‘Taser’ -het elek-
troshock wapen dat nu al courant ge-
bruikt wordt in de Verenigde Staten om 
de ‘bad guys’ te overmeesteren. Volgens 
een rapport van Amnesty International 
leidde het gebruik van de Taser tussen 
2001 en 2010 tot gemiddeld 4 doden per 
maand in de VS. Maar er is nog meer. 
Men werkt aan chemische wapens die 
geen tranen opwekken, maar mensen 
verdoven of slaapverwekkend zijn. 
Een ander zintuig waar de creatieve 
uitvinders van niet-dodelijke wapens 
graag op focussen is het gehooror-
gaan. Oorverdovende en naar het oor 
gerichte sirenes, luider dan het geraas 
van een straaljager zijn reeds in gebruik. 
Microgolfwapens die indien gericht op 
de hersenen van de ongehoorzamen 
een zeer onaangename ‘auditieve sen-
satie in de schedel’ tot ‘kleine hersen-
schade’ veroorzaken, bevinden zich in 
de ontwerpfase. De wetenschap staat 
voor niets.  

Op zondagavond 21 augustus 2011 
bereikten de door de NAVO ge-

steunde rebellengroepen de Libische 
hoofdstad Tripoli. Het einde van het 
Kadhafi-regime was ingeluid en de 
tijd van de rebellengroepen aange-
broken. “De transitie moet vreedzaam 
gebeuren” luidde de commentaar van 
de secretaris-generaal van de NAVO – 
dezelfde organisatie die Libië al sinds 
maart dit jaar vreedzaam bestookt met 
luchtbombardementen.

Chilenen slaan op potten en pannen tijdens de nationale staking van 25 augustus
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“EEN PALESTIJNSE STAAT  
ALLEEN VOLSTAAT NIET”

Standpunt m.b.t. een stemming in de Verenigde Naties over het lidmaatschap van de Palestijnse staat.

Palestina solidariteit vzw

Sinds enige tijd wordt zowel in de politieke wereld als 
in de media in toenemende mate gesproken over de 
aanvaarding van een onafhankelijke Palestijnse staat 

als VN-lid en meer concreet over een eventuele stemming 
hieromtrent in september 2011. Als organisatie die sedert 
jaren opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse 
volk is het evident dat ook Palestina Solidariteit haar stem 
laat horen in deze discussie.  

Uiteraard is Palestina Solidariteit verheugd dat voor 
het eerst in jaren eindelijk het besef lijkt te groeien dat ook 
het Palestijnse volk in deze discussie zijn rechten heeft en 
dat er gesproken wordt over een oplossing voor het Israë-
lisch-Palestijns conflict. 

Met verbazing echter stelt Palestina Solidariteit vast dat 
deze hele discussie in toenemende mate herleid wordt tot 
een discussie over het beëindigen van de bezetting van de in 
1967 bezette Palestijnse gebieden (Westelijke Jordaanoever). 
Dat het conflict niet begon in 1967 en dat het conflict om 
heel wat meer draait dan het beëindigen van de bezetting 
van deze in 1967 veroverde Palestijnse gebieden lijkt gewoon-
weg te worden vergeten. Essentiële zaken als het recht op 
terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, de rechten en het 
statuut van de Palestijnen in Israël,… het lijkt in deze hele dis-
cussie nauwelijks nog aan bod te komen. Het gaat nochtans 
niet over een bescheiden bevolkingsgroep: meer dan één mil-
joen Palestijnen leven in de staat Israël. Méér dan 50% van het 
Palestijnse volk, zijnde méér dan 5 miljoen mensen, leeft als 
vluchteling buiten de grenzen van het historische Palestina! 
Over de Palestijnse vluchtelingen binnen de grenzen van his-
torisch Palestina (bvb. deze in de overbevolkte Gazastrook) 
spreken we dan nog niet. Kunnen we werkelijk spreken van 
een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict als in de 
discussie hieromtrent de rechten van méér dan 50% van het 
Palestijnse volk hooguit terloops aan bod komen? Palestina 
Solidariteit meent alvast van niet en hoopt met deze stelling 
de steun te krijgen van velen die het woord rechtvaardigheid 
hoog in het vaandel dragen.

Aanvaarding van het VN-lidmaatschap van de staat van 
het Palestijnse volk dient te kaderen in de bescherming 
van het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking in het 
historische land Palestina. Los van het feit of de politieke 
wereld kiest voor één- of tweestaten als oplossing voor het 
Israëlisch-Palestijns conflict, wijst Palestina Solidariteit 
erop dat enkel van een rechtvaardige en duurzame oplos-
sing sprake kan zijn als deze oplossing werkelijk respect 
toont voor alle principes van het Internationaal Recht in-
begrepen de bestaande VN-resoluties. Daarom dienen bij 
de aanvaarding van de Palestijnse staat als lid van de VN 
volgende voorwaarden vervuld te worden:

1.  Zowel de toekomstige Palestijnse staat als de staat Israël 
garanderen gelijke rechten voor alle inwoners zonder 
onderscheid van ras of geloofsovertuiging.

2.  Overeenkomstig VN-resolutie 194, welke Israël bereid 
was uit te voeren toen het aanvaard werd door de VN 
in 1949, hebben alle Palestijnse vluchtelingen recht op 
terugkeer naar hun oorspronkelijke woonplaatsen of een 
rechtvaardige compensatie.

3.  De aanvaarding van een Palestijnse staat als lid van de 
VN moet gevolgd worden door de volwaardige uitvoering 
van alle VN-resoluties met betrekking tot het Israëlisch-
Palestijns conflict. 

4.  Net als alle soevereine staten dient de Palestijnse staat 
volledige soevereiniteit te hebben over het geheel van 
zijn territorium (grondgebied, grenzen, luchtruim, water 
en ondergrond) en onderdanen, inbegrepen de volledige 
en exclusieve bevoegdheid over de eigen defensie.

5.  Het territorium van deze toekomstige staat dient vrij te 
zijn van elke vorm van militaire bezetting en koloniale 
nederzettingen.

6.  De Palestijnse staat dient ook de bevoegdheid te hebben 
om de rechten te verdedigen van de Palestijnen buiten de 
grenzen van deze staat, in Israël, in de Arabische buur-
landen en in de rest van de Palestijnse diaspora.

7.  Teneinde ook ‘in de geesten’ verzoening mogelijk te ma-
ken, dient de staat Israël excuses aan te bieden voor alle 
leed dat veroorzaakt is door vele tientallen jaren van be-
zetting, kolonisatie en etnische zuivering. Deze excuses 
dienen eventueel gevolgd te worden door een waarheids-
commissie. 

Alleen wanneer aan al de bovenstaande voorwaarden vol-
daan wordt, meent Palestina Solidariteit dat alle elementen 
voor een rechtvaardige en duurzame vrede aanwezig zijn. 
Ook VN-lidstaten, zoals Israël, dienen de VN-resoluties uit 
te voeren en zich aan het internationaal recht te houden. 
Indien dit niet het geval is, moeten sancties worden op-
gelegd.
Wij hopen, zeker in de aanloop naar de stemming in de 
vergadering van de Verenigde Naties, dat alle personen 
(zowel in de politieke wereld, media als daarbuiten) die de 
woorden ‘rechtvaardige en duurzame vrede’ een warm hart 
toedragen, bovenstaande eisen met volle overtuiging en 
kracht samen met ons zullen verdedigen.
Palestina Solidariteit vzw vraagt dat België, als VN-lid, 
deze stellingname mede zal verdedigen, niet alleen bij 
de stemming over het lidmaatschap van de staat ‘Pa-
lestina’ in september 2011 maar ook erna, zodat deze 
stemming meer is dan louter een symbolische en vrij-
blijvende daad. n

18 Augustus 2011
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Libië: payback time

Ook het Libische regime ontsnapte niet aan het verlangen van de Arabische bevolking naar meer politieke 
rechten en vrijheden. Hoewel de levensstandaard er tot de hoogste in Afrika behoort en de gemiddelde 
levensverwachting in Libië die van België benadert, heeft het Kadhafi-regime zich in de afgelopen vier 

decennia ontpopt tot een uitermate autoritair systeem met zelfs clowneske trekjes. Kadhafi duldde weinig 
oppositie en zijn veiligheidsdiensten aarzelden niet om tegenstanders fysiek uit te schakelen. 

ludo de brabander

Het regime is nu gevallen, maar de wijze waarop het 
van de macht is verdreven voorspelt weinig goeds. 
Westerse politici en media portretteren de machts-

overname graag als het resultaat van de collectieve volkswil 
naar meer democratie. De werkelijkheid is iets ingewikkel-
der. De voormalige rebellen vormen een heterogene groep 
van sterk uiteenlopende politieke en etnische gezindheid, 
waaronder ook tal van voormalige Kadhafi-figuren die zich 
aansloten uit opportunisme of omwille van machtsbehoud. 
De moord op de militaire rebellenleider Fatah Younes deze 
zomer, illustreert de gevaarlijke spanningen binnen de ran-
gen van de nieuwe machthebbers. Younes was onder Kad-
hafi jarenlang verantwoordelijk voor de bin-
nenlandse veiligheid. Zijn moord wordt op 
rekening geschreven van een fractie islamis-
tische opposanten. De leider van de onlangs 
opgerichte en door de NAVO gesteunde 
Militaire Raad van Tripoli is Abdelhakim 
Belhadj. Hij stond in de jaren 1990 aan het 
hoofd van de aan Al Qaeda verbonden Li-
bische Islamitische Strijders Groep (LIFG). 
In 1998 trok hij naar Afghanistan waar hij 
onder meer trainingkampen oprichtte voor 
fundamentalistische strijders. Het cynische 
is dat hij in 2004 als terreurverdachte nog 
aan Libië werd uitgeleverd door de CIA. Hij 
werd er gefolterd, maar uiteindelijk in 2010 
via een amnestiemaatregel vrijgelaten. Verder zijn er nog de 
verschillende rivaliserende etnische groepen en valt niet uit 
te sluiten dat aanhangers van het oude regime in het gewa-
pend verzet gaan tegen de rebellen. Voldoende ingrediënten 
dus voor een Irak-scenario.  

Maar ook de agenda van de fameuze 'Vrienden van Libië' 
legt een hypotheek op de Libische toekomst. Onder het la-
bel van een humanitaire operatie nam politiek België bijna 
unaniem en enthousiast deel aan een oorlog die inmiddels 
al meer dan 8.000 bombardementsvluchten omvatte. In 
Benghazi dreigde een bloedbad, zo klonk het in koor, ook 
al bleef elke overtuigende indicatie daarvoor uit. Tijdens de 
gehele of gedeeltelijke herovering van steden als Zawiya, 
Misurata of Ajdabiya bleven grote slachtpartijen uit. De 
propagandamachine draaide op volle toeren. De Westerse 
bombardementen gebeurden in de beste Orwelliaanse tra-
ditie allemaal loepzuiver. De NAVO beschermt burgers en 
dus was het vergeefs wachten op berichten over slachtoffers 
en grootschalige vernietigingen door de bombardementen. 
In het makke parlement kon Defensieminister De Crem dan 

ook apetrots aankondigen dat 97% van de Belgische bom-
men doel trof. Dat Tripoli en andere dichtbevolkte steden 
onder een regen van bommen werd bedolven leek geen en-
kele parlementair te inspireren tot een kritische houding. 
Het was inderdaad 'One Hell of a Humanitarian Mission'.

De NAVO beweerde te opereren met een mandaat van de 
VN-Veiligheidsraad, maar in plaats van burgers te bescher-
men koos ze openlijk de kant van de rebellen en streefde 
ze naar een regimewissel. Het nieuwe regime moet via de 
hechte banden met de NAVO-landen een veel gemakkelij-
kere zakenpartner worden. Het is inmiddels bekend dat 
landen die aan de militaire campagne deelnamen, rekenen 
op een 'return on investment'. Franco Frattini, de Italiaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, zei op de openbare om-

roep dat het Italiaanse petroleumbedrijf 
ENI “een nummer 1 rol zal spelen in de toe-
komst”. Ook Belgische ondernemers hebben 
zich – in het zog van de Belgische F-16s – al 
een vliegtuigticket aangeschaft voor een 
veelbelovende zakenreis. De rebellenleiders 
hebben op hun beurt laten verstaan dat ze 
niet zullen vergeten wie hun vrienden zijn. 
Een woordvoerder van Agoco, het oliebe-
drijf van de rebellen, zei dat ze geen proble-
men zullen maken voor Italiaanse, Franse en 
Britse oliebedrijven. De Russen, Chinezen en 
de Brazilianen – geen voorstanders van het 
militaire ingrijpen in Libië – moeten daaren-
tegen niet te veel medewerking verwachten. 

Beijing probeert nu de schade te beperken en doet er mo-
menteel alles aan om de Chinese investeringen ter waarde 
van 18,8 miljard dollar in Libische projecten, veilig te stellen.

Toen de NAVO beslistte om een dure operatie tegen het Libi-
sche regime op te zetten was dat geen liefdadigheid. Kadhafi 
kreeg in het verleden wapens, sloot met gemak economische 
akkoorden en onderhield goede relaties met Amerikaanse en 
Britse inlichtingendiensten. Te oordelen aan de vele histo-
risch goede relaties met dictaturen uit de hele wereld, zijn 
mensenrechten nooit een maatstaf geweest voor de NAVO. 
Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat nu plots wel 
morele drijfveren spelen. In dat geval had men gekozen voor 
politieke inspanningen die een escalatie van het geweld met 
duizenden slachtoffers konden vermijden. De NAVO-acties 
zijn een berekende zet in een groter geostrategisch schaak-
spel dat eerder al gespeeld werd in Afghanistan en Irak. Als 
de NAVO optreedt dan gaat het over handelsroutes, grond-
stoffen, militaire belangen enzovoort. Zou het kunnen dat in 
eigen land Defensieminister De Crem als trouwe luitenant 
aast op het ambt van NAVO-secretaris-generaal? n
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“een oplossing voor het palestijns 
probleem moet op zijn minst 
de kwesties van de palestijnse 
vluchtelingen en de joodse 
nederzettingen omvatten”.
ludo de brabander & soetkin van muylem

Interview met Lucas Catherine

Lucas Catherine schreef reeds een dozijn boeken over de Arabische wereld, de islam en het Israëlisch-
Palestijns conflict. Hij reist over en weer van België naar het Midden-Oosten en heeft ook een hele tijd in 
de regio gewoond. Zijn recentste boek 'De Israël lobby' (uitgegeven door EPO) handelt over de verdedi-
gers van de Israëlische politiek binnen het Belgisch establishment.   

Iedereen kent de sterkte van de Is-
raëlische lobby in de VS, maar hoe 
zit dat in Europa?

Lucas Catherine: Mijn boek gaat 
vooral over België, maar ik begin met 
een stukje over Europa om mee te ge-
ven dat de eigenlijke lobby zich van-
daag vooral op het Europese niveau 
afspeelt. De lobby via organisaties is 
in Europa een veel recenter fenomeen 
dan in de VS. De echte lobby-organisa-
ties ontluiken zich in Europa eigenlijk 
pas sinds 2000, met het ‘Europe Near-

East Forum’, het ‘Transatlantic Insti-
tute’, de ‘European Friends of Israël’, 
enzovoort. Maar de goede relaties tus-
sen Israël en Europa bestaan al langer, 
niet in het minst op economisch vlak. 
De EU is de belangrijkste handelspart-
ner van Israël. Het Associatieakkoord 
maakt het land een zeer bevoorrechte 
partner van de Unie. 

Het lobbywerk op de Europese 
Unie is de laatste jaren enorm toe-

genomen. Ik denk dat de lobby ac-
tiever wordt omdat er een groeiende 
tegentendens bestaat. Mijn algemene 
indruk is – toch voor België en de om-
ringende landen – dat de publieke opi-
nies zich de afgelopen decennia ver-
der verwijderd hebben van Israël. Op 
het moment van de Zesdaagse Oorlog 
in 1967 (tussen enerzijds Israël en an-
derzijds Egypte, Jordanië en Syrië) zag 
je hier alle grote politieke partijen, 
inclusief de bijna voltallige regering 
van nationale eenheid, door de grote 

Brusselse lanen marcheren. Onder de 
slogan ‘A bas le nazisme!’ betoogden 
ze voor Israël terwijl de laatste stuk-
ken van Palestina bezet werden in 
een veroveringsoorlog. Toen begin 
2009 de Gaza-oorlog aan de gang was, 
waren er alleen betogingen tegen het 
militair ingrijpen van Israël. De enige 
nationale politicus van naam die zijn 
nek heeft durven uitsteken voor Israël 
was oud-premier Mark Eyskens. Al 

de rest heeft gezwegen of zich op de 
achtergrond gehouden – behalve een 
paar lokale Antwerpse politici zoals 
bijvoorbeeld Ludo Van Campenhout, 
maar dat heeft natuurlijk te maken 
met de grote joods gemeenschap in 
Antwerpen. Er is dus een zeer grote 
verschuiving bij de publieke opinie 
in België en ook in de rest van West-
Europa. Omdat die evolutie tegen het 
Israëlisch beleid ingaat, krijg je meer 
gericht lobbywerk. En hoe meer je 
lobbyt, hoe meer politieke invloed je 
verkrijgt. Dit zorgt voor een discre-
pantie tussen de standpunten van de 
regeringen en wat er leeft bij de bevol-
king van de Europese staten.

Jouw boek focust op de politici in 
de verschillende Belgische partijen 
die het in de loop van de geschiede-
nis om allerlei redenen opnemen 
voor Israël. Geef eens een voor-
beeld? 

Lucas Catherine: Ik probeer voor-
al te benadrukken in het boek dat de 
mensen elk hun eigen redenen had-
den en hebben om pro-Israël te zijn. 
Het moet in hun kraam passen. De 
vroegere socialisten zijn daar het 
mooiste voorbeeld van. De stichter 
van de partij, Emile Vandervelde, be-
weerde het ware socialisme gezien 
te hebben in de joodse kibboetsen in 
Palestina. Toen de Belgische staat de 
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De banden tussen Europa en Israël 
zijn zo innig dat het land beschouwd 

kan worden als een de facto  
EU-lidstaat. 
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kolonie Congo overnam van koning 
Leopold II (1908), ontpopte Vander-
velde zich ook tot een groot voorstan-
der van de ‘sociale kolonisatie’. In het 
zionistisch project zag hij een mooi 
voorbeeld daarvan. Hij had dus een 
eigen ideologische reden om achter 
de joodse activiteiten in Palestina te 
staan. Ondertussen hebben de soci-
alisten een ommekeer gemaakt. De 
partij die altijd het felst pro-Israël is 
geweest, houdt nu het meest afstand. 
Met uitzondering van de Antwerpse 
Sp.a-afdeling – dat is een geval apart 
om evidente electorale redenen – zijn 
de Sp.a- en de PS-afdelingen vandaag 
vrij kritisch ten opzichte van Israël. 
Dat heeft dan ook weer zijn eigen 
redenen natuurlijk. In het Brussels 
parlement zijn er voor de socialis-
ten bijvoorbeeld meer Marokkanen 
verkozen dan Nederlandstaligen. 
Dat verandert de politiek. Dat is de 
macht van de stem. Ik heb het in 
mijn boek ook over de liberalen en 
de christendemocraten. De NV-A heb 
ik niet opgenomen omdat die partij 
zeer onduidelijk is tot nu toe. Binnen 
de NV-A heb je mensen, zoals Frieda 
Brepoels of de NV-A verkozene in het 
Brussels parlement Paul de Ridder, 
die eerder pro-Palestijns zijn. Maar 
je hebt er ook fervente Israël-sympa-
thisanten. In de NV-A is dat natuur-
lijk mogelijk omdat de partij bijna 
uitsluitend opgebouwd is rond het 
communautaire dossier. Tijdens de 
oorlog in Gaza heeft de NV-A wel een 
partijresolutie aangenomen die vol-
ledig tegen Israël gekant was, maar 
tegelijkertijd gaat Bart De Wever met 
de Israëlische ambassadeur lunchen 
en noemt Jan Jambon de deelnemers 
aan de Gaza-flotilla terroristen. Bij 
Vlaams Belang is het duidelijker. Het 
steunen van Israël sluit volledig aan 
bij de islamofobe en neo-conservatie-
ve ideologie van de partij. Het past in 
het kader van de suprematie van het 
Westen, de Atlantische solidariteit, 
de botsende beschavingen en Israël 
als voorpost van het Westen in de 
Arabische regio. 

Pro-Israëli’s spreken van een pro-
Palestijnse lobby in België. Daar-
mee bedoelen ze de gesubsidieerde 
groepen binnen de vredesbewe-
ging en de noord-zuidsector die 
opkomen voor de Palestijnse rech-
ten. Houden beide kanten elkaar in 
evenwicht? 

Lucas Catherine: Mensen die op-
komen voor de Palestijnse rechten 
doen dat uiteraard ook vanuit hun 
eigen ideologie. Het grootste onder-
scheid tussen de twee is vooral dat er 
geen poging tot coördinatie uitgaat 
van de Palestijnse staat, de PLO, de 
Palestijnse autoriteit of de Arabische 
liga. Bij de Israëlische overheid is dat 
wel het geval. Hasbara is het woord 
voor propaganda in het Hebreeuws. 
Als je braaf wil zijn kan je het woord 
ook vertalen als ‘public relations’. 
Hasbara gaat uit van het Israëlische 
ministerie van Buitenlandse Zaken en 
omvat gecoördineerde acties, hand-
boeken over het winnen van debat-
ten, met te gebruiken argumenten en 
te benadrukken thema’s, enzovoort. 
Het is heel gestructureerd. Zo heb-
ben de Israëlische ambassadeurs in 
diverse landen begin dit jaar nog de 
opdracht gekregen om elke maand 
zo veel mogelijk hun standpunten 
toe te lichten en te verspreiden. Langs 
Arabisch-Palestijnse kant is er abso-
luut geen sprake van coördinatie van 
bovenaf. De BDS-campagne (boycot, 
desinvestering en sancties) is een ini-
tiatief van de Palestijnse civiele maat-
schappij. Er is internationaal heel wat 
dynamiek rond deze campagne. In 
België gaven de NGO’s bijvoorbeeld 

gehoor aan deze oproep vanuit het 
Palestijnse middenveld met de anti-
Dexia campagne. Deze bank werd 
geviseerd omdat ze de joodse neder-
zettingen op bezet gebied financiert. 

Op het niveau van de parlementai-
ren of de euro-parlementairen bestaat 
er geen pro-Palestijnse groep. De ‘Eu-
ropean Friends of Israël’ daarentegen 
is een partij-overschrijdende politieke 
belangengroep die leden heeft van in 
de lokale gemeenteraden tot in het 
Europees Parlement. Op politiek vlak 
kan je dus zeker niet stellen dat ze 
elkaar in evenwicht brengen. In het 
bereiken van de publieke opinie zijn 
de middenveldsgroepen met sympa-
thieën voor de Palestijnse zaak wel 
doeltreffender. Dit verklaart mede de 
evolutie binnen die publieke opinie. 
De internationalisering van de media 
speelt hier ook een rol in. Zelfs al zijn 
die media soms heel erg gekleurd, de 
realiteit geraakt toch iets gemakkelij-
ker tot in de huiskamers.

Hoe zit het momenteel met de rela-
ties tussen België en Israël? Is dat 
een kritische verhouding of is die 
eerder vriendschappelijk te noe-
men. 

Zonder twijfel vriendschappelijk. 
Herinner u toen uitlekte dat er in 2003 
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afluisterapparatuur gevonden was in 
het Justus Lipsius-gebouw in Brussel, 
waar de Raad van de Europese Unie 
zetelt. De apparatuur bleek na onder-
zoek geïnstalleerd in opdracht van de 
Israëlische inlichtingendienst, Mos-
sad, die er op die manier in geslaagd 
was om jarenlang te luistervinken. 
Stel u voor dat de gevonden afluister-
apparatuur van het Libië van Kadhafi 
was geweest of zelfs van een neutraler 
land, pakweg Brazilië? Het zou nogal 
een schandaal geweest zijn. De reactie 
in de Kamer van toenmalig minister 
van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) 
beperkte zich tot: “we mogen niet 
paranoia worden”. Er werd dan ook 
besloten om niemand te vervolgen 

en de zaak te laten rusten. Je kan dus 
moeilijk zeggen dat de relaties tussen 
Israël en België niet vriendschappelijk 
zijn. Maar dat geld voor heel Europa. 
Israël is de facto lid van de Europese 
Unie. De banden zijn zo innig dat er 
bijna uitsluitend op politiek niveau 
een onderscheid te maken valt met 
de EU-landen. Israël geniet dezelfde 
import en export voordelen als een 
EU-land, er zijn tal van gezamenlijke 
onderzoeksprojecten aan de gang, de 
Israëlische topsportploegen komen 
allemaal op in Europese liga’s, enzo-
voort. Als men op de kaart kijkt is het 
nochtans duidelijk dat Israël niet in 
Europa ligt.

Eind september zal Mahmoud Ab-
bas in naam van de Palestijnse Au-
toriteit een officiële aanvraag in-
dienen bij de VN om de Palestijnse 
staat te erkennen. Hoe zal Europa 
reageren denk je?

Lucas Catherine: Het is moeilijk 
om over Europa als een geheel te spre-
ken. Ten eerste zit je met 27 landen 
en dan moet je nog rekening houden 
met hun respectievelijke gewicht bin-
nen de Europese besluitvorming. De 
Franse president Sarkozy, de Britse 
premier Cameron, de Duitse bonds-
kanselier Merkel en de Italiaanse pre-

mier Berlusconi behoren allemaal tot 
het pro-Israël kamp. Behalve de Con-
servatieve Partij van Cameron, zijn 
de partijen van al deze staatshoofden 
lid van de Europese Volkspartij (EVP), 
die de meeste christendemocratische 
en conservatieve partijen van Europa 
verenigt en ook de grootste politieke 
fractie vormt binnen het Europees 
Parlement. Omwille van de ‘gedeelde 
joods-christelijke waarden’, kan de 
Israëlische staat op veel sympathie 
rekenen binnen de EVP. Alle Oost-
Europese landen die toegetreden zijn 
tot de EU zijn pro-Amerikaans, wat 
meestal samenvalt met pro-Israë-
lisch. Van de belangrijkere landen zou 
waarschijnlijk alleen Spanje op dit 

moment voor de erkenning van een 
Palestijnse staat stemmen. We zullen 
zien welke positie België inneemt in 
september, maar ik vrees ervoor. Ons 
land is heel hard aan het veranderen, 
vooral omdat de christen-democra-
ten – die in de praktijk nog altijd aan 
de macht zijn – aan het veranderen 
zijn. Met name premier Leterme 
wordt tamelijk intensief bewerkt. Is-
raël is echt volop aan het mobiliseren 
om zoveel mogelijk landen aan zijn 
kant te krijgen voor de stemming. Als 
je dit intense lobbywerk ziet, denk ik 
niet dat Palestina erkend zal worden 
door de VN. De VS spreken in de Vei-
ligheidsraad sowieso hun veto uit. 
Israël beschouwt het initiatief van de 
Palestijnse Autoriteit als een dreiging 
die perfect diplomatiek uit te schake-
len valt. Daarom dat er ook zoveel 
middelen tegenaan gegooid worden.

Wat is uw standpunt eigenlijk in 
de hele discussie over de aanvraag 
tot de erkenning van een Pales-
tijnse staat? Het lijkt namelijk een 
evidentie als je de Palestijnse zaak 
genegen bent dat je zo’n initiatief 
steunt, maar het is blijkbaar niet 
zo simpel.

Lucas Catherine: Er zijn inderdaad 
heel wat bezwaren op te werpen. Ik 

heb in 1988 de uitroeping van de Pa-
lestijnse staat door de PLO (Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie) mee-
gemaakt. 107 landen erkenden de 
Palestijnse staat toen. Maar wat heeft 
die uitroeping opgeleverd? Niets! De 
hamvraag vandaag is nog altijd: kan 
deze VN-erkenning iets opleveren? 
Zal het uitroepen van de staat iets 
veranderen op het terrein? Zal het 
een oplossing bieden voor het Pales-
tijns probleem? De hoofdelementen 
van dit probleem zijn volgens mij 
het zionisme en de kolonisatie. Het 
antwoord op het Europese antisemi-
tisme werd destijds gevonden in het 
streven naar een joodse natie op een 
gebied waar 2000 jaar geleden joden 
leefden en dat gekoloniseerd moest 
worden. Die kolonisatie heeft tot 
dusver geleid tot een grote verdrijving 
van Palestijnen, massale landonteige-
ningen en de creatie van een nieuwe 
natie: een Hebreeuwstalige, joods-
Israëlische natie. Een oplossing voor 
het Palestijns probleem moet op zijn 
minst de kwestie van de Palestijnse 
vluchtelingen en de joodse nederzet-
tingen op de Westelijke Jordaanoever 
omvatten. Een erkende Palestijnse 
staat lost het vluchtelingenprobleem 
niet op. Je mag niet vergeten dat de 
overgrote meerderheid van de Pales-
tijnse vluchtelingen afkomstig is uit 
het huidige Israël. Als die Palestijnse 
staat er komt, zullen zij nog altijd niet 
kunnen terugkeren naar waar ze van-
daan komen. Een oplossing voor het 
vluchtelingenprobleem is er maar als 
alle partijen tot een akkoord komen. 
Het probleem zou al opgelost kunnen 
zijn als Israël zou overgaan tot com-
pensatie. Ik bedoel daarmee dat een 
compromis nodig zal zijn. Niet ieder-
een moet de facto terug gaan wonen 
waar hij vandaan kwam, dat is prak-
tisch trouwens onmogelijk. Als Israël 
gewoon toegeeft dat er in het verleden 
iets fout gelopen is en het Palestijnse 
recht op terugkeer erkent, kan er een 
compromis gesloten worden. Maar 
dat staat allemaal niet op de agenda 
bij de uitroeping van die staat. Is-
raël weigert ook systematisch om de 
vluchtelingenkwestie te bespreken 
tijdens het vredesproces. En dan heb 
je nog het probleem van de massale 
onteigeningen van de grond. Binnen 
Israël zelf hebben de Palestijnen die 
er wonen geen toegang tot 92% van de 
grond. In de Westelijke Jordaanoever 
wordt bijna de helft van de grond de 
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De Palestijnse Autoriteit is verworden 
tot een doorsnee Arabisch regime: 
autoritair, corrupt en geen respect 

voor de eigen bevolking. 
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facto door Israël gecontroleerd. Dit 
probleem wordt ook niet opgelost 
met een erkenning van Palestina. Wat 
mij betreft is deze aanvraag dus eer-
der een zoveelste formele demarche 
die tot niets zal leiden. Op zich heb 
ik niets tegen een officiële erkenning 
van de Palestijnse staat, maar men 
moet daar dus niets van verhopen. 
Het enige dat je misschien kan ver-
wachten is dat de Palestijnse Auto-
riteit er steviger zal uitkomen. Dat is 
volgens mij een slechte zaak op dit 
moment, want de Palestijnse Auto-
riteit is verworden tot een doorsnee 
Arabisch regime. Daarmee bedoel ik: 
autoritair, corrupt 
en geen respect voor 
de eigen bevolking. 
Zo’n regime steun ik 
niet en als je conse-
quent bent, moet je 
zo’n regime ook niet 
steunen als het een 
staat wil uitroepen. 
Als je hoort hoe de 
ordediensten van 
de Palestijnse Au-
toriteit soms optre-
den tegen de eigen 
bevolking. Toen de 
Palestijnen op de Westelijke Jordaan-
oever hun solidariteit wilden tonen 
met de mensen die gebombardeerd 
werden in Gaza, werden hun acties 
gewoon neergeslagen. Bovendien is 
de Palestijnse Autoriteit een regime 
zonder legitimiteit, want zowel de 
termijn van de president als het par-
lement is verlopen. Er moesten in 
2009 al verkiezingen geweest zijn. De 
enige legitimiteit die het nog bezit 
wordt verschaft van buitenaf, onder 
meer via het vredesproces dat nu stil 
ligt. Om de legitimiteit te behouden is 
het nuttig om naar de VN te stappen, 
want wat er ook gebeurt, het is de Pa-
lestijnse Autoriteit die de staat al of 
niet zal verkrijgen. Het doorslagge-
vende argument tegen de erkenning 
blijft echter dat er in de praktijk geen 
oplossingen zullen uit voortvloeien. 

Geeft een officiële Palestijnse staat 
geen extra argument tegen de ille-
gale kolonisering van het bezette ge-
bied via de joodse nederzettingen? 

Lucas Catherine: Maar dat is nu 
toch ook al illegaal? Volgens het In-
ternationaal Recht, volgens de  con-
venties van Genève en volgens een 
hele resem VN-resoluties. Je mag geen 

bevolking transfereren en je mag geen 
grond annexeren, punt uit. Heel dat 
vredesproces was voor niets nodig 
geweest als ze van in het begin het 
Internationaal Recht hadden toege-
past. Het is daarom dat ik zeg dat de 
machtsverhoudingen tellen en niet of 
je een staat uitroept. En de machts-
verhoudingen in de VN zijn wat ze 
zijn, met een groot blok geleid door de 
VS dat onvoorwaardelijk achter Israël 
staat. Zelfs toen Obama zei dat er een 
tijdelijke bouwstop in de nederzettin-
gen moest komen om het vredespro-
ces terug op de rails te krijgen, werd 
er uiteindelijk lustig verder gebouwd. 

Israël heeft al meer dan honderd VN-
resoluties naast zich neergelegd. Als 
de VN zegt: “je mag niet verder kolo-
niseren op de Palestijnse staat die we 
zopas erkend hebben”, denk je dat er 
dan wel geluisterd zal worden? Het 
zal geen effect hebben. Alleen een 
verandering in de Amerikaanse en 
Europese politiek ten opzichte van 
Israël zou effect hebben.

Waarom wordt er langs Israëlische 
zijde dan zo furieus gereageerd 
op het Palestijnse plan om erken-
ning te vragen aan de VN? Wat de 
vluchtelingen betreft zou Israël 
bijvoorbeeld kunnen zeggen: “De 
Palestijnen hebben nu hun eigen 
staat, dat ze daar dan maar blijven 
of gaan wonen”.

Lucas Catherine: Israël ziet dit 
dossier volgens mij in de eerste plaats 
als iets symbolisch. Maar ik denk dat 
er nog iets anders meespeelt. Als er 
een Palestijnse staat erkend wordt, 
dan moet de VN vastleggen binnen 
welke grenzen die nieuwe staat valt. 
De grenzen van Israël zijn echter 
nooit vastgelegd, niet door Israël zelf, 
noch door de VN. Als er gepraat wordt 
over een Palestijnse staat heb je het 

onvermijdelijk ook over de Israëlische 
staat. Dit zou allerlei oude en verge-
ten punten kunnen doen opborrelen, 
zoals het feit dat er eigenlijk één fede-
rale staat gepland was met een eco-
nomische unie in het VN-verdeelplan 
of het feit dat Jeruzalem eigenlijk een 
speciaal internationaal statuut heeft 
– waar tot voor kort alle ambassades 
nog aan vasthielden. Het is pas twee 
jaar geleden dat België zijn voorheen 
onafhankelijk consulaat van Jeruza-
lem onder Tel Aviv geplaatst heeft. 
Kortom er zouden allerlei zaken in 
vraag gesteld kunnen worden indien 
er een Palestijnse staat erkend wordt. 

Israël heeft schrik 
voor een zogenaam-
de ‘delegitimisering’ 
en daarom gaat het 
er zo zwaar tegen-
aan. Zo werd er 
bijvoorbeeld al ge-
dreigd met het niet 
doorstorten van 
de belastingen aan 
de Palestijnse Au-
toriteit indien het 
doorgaat met zijn 
aanvraag. 

Ik vind dat je de 
discussie moet proberen verleggen. 
Het is geen conflict tussen twee sta-
ten waarvan er één nog geen officiële 
staat is. Het is een probleem van ko-
lonisatie en bijgevolg een probleem 
van democratie en van gelijke rech-
ten. Daarom is het ook belangrijk 
om op te komen voor gelijke rechten 
voor de Palestijnen die leven binnen 
Israël zelf (20% van de Israëlische 
bevolking). Waarom is de ene bur-
ger niet gelijk aan de andere in dat 
gebied? Dat is gewoon een democra-
tisch principe en daar kan je geen te-
genargument tegen inbrengen. Maar 
gelijke rechten voor de Palestijnen ei-
sen, dat staat natuurlijk gelijk aan het 
in vraag stellen van het joods karak-
ter van de staat. Daarom dat er zo ge-
beten gereageerd wordt: iemand die 
opkomt voor gelijke rechten binnen 
Israël, delegitimiseert Israël en  wordt 
al gauw versleten voor ‘antisemiet’. 
Hoe kan een democratische eis anti-
semitisch zijn? Als je fundamentele 
vragen stelt bij het beleid van Israël, 
bij de vorm van de staat, bij de bezet-
ting, dan ben je onmiddellijk een an-
tisemiet. Het is eigenlijk beledigend 
voor alle slachtoffers van het echte 
antisemitisme.  n
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Syrië: protest, repressie en 
destabilisatie | Ludo De Brabander

De protestbeweging die al sinds februari doorheen Syrië waart, geeft aanleiding tot heel wat speculatie. 
De berichtgeving blijkt uitermate gevoelig te zijn voor desinformatie. De Syrische regering maakt het 
moeilijk om in het buitenland onafhankelijke informatie te verkrijgen en doet haar uiterste best om de 
volledige controle te behouden over de binnenlandse informatieverspreiding. Veel buitenlandse media 
zijn dan weer vatbaar voor manipulatie en gaan niet altijd zorgvuldig om met hun bronnen. Dit artikel 
poogt desondanks wat duidelijkheid te verschaffen over de gebeurtenissen in Syrië.

Internet en vooral sociale net-
werksites zijn instrumenten waarvan 
zowel de oppositie als regeringsge-
zinde krachten volop gebruik maken 
in de (propaganda)-oorlog. De versies 
van de feiten kunnen erg verschil-
len. Volgens de regering verdedigen 
de veiligheidstroepen het land en de 
burgers tegen gewapende aanvallen 
van terroristen. De oppositie zegt dat 
ze een legitieme strijd voert voor poli-
tieke hervormingen en het slachtoffer 
is van brutale repressie. Voor zover dat 
te beoordelen valt schuilt in elk van 
deze versies minstens een grond van 
waarheid.

Het rijk van de famiLie 
aL-aSSad

Wat we zeker weten is dat het Sy-
risch regime zich bedient van een au-
toritair staatsapparaat. Syrië wordt 
sinds 1963 geregeerd door de Ba’ath-
partij, die vanaf het najaar van 1970 
onder leiding stond van de Al-Assad 
familie. Hafez Al-Assad, die aan het 
hoofd stond van het land tot 2000, be-
hoorde tot de minderheid van de Ala-
wieten (10 % van de bevolking), een 
sjiitische-islamitische geloofsgroep, 
die ook elementen bevat van andere 
religies zoals het christendom. De 
Ba’ath-partij is grondwettelijk de lei-

dende partij in Syrië en streeft offici-
eel naar een socialistisch en seculier 
Arabisch-nationalistisch politiek sy-
steem. Conform de Ba’ath-ideologie 
werden in de jaren 1960 belangrijke 
sectoren van de Syrische economie ge-
nationaliseerd en werden er landher-
vormingen doorgevoerd. Er kwamen 
beperkingen op landbezit en een deel 
van het landbouwareaal werd ver-
deeld onder de kleine landloze boeren. 
Landbouw vertegenwoordigt vandaag 
nog altijd een belangrijk deel van het 
nationaal inkomen. Bashar Al-Assad 
nam in 2000 de macht over van zijn 
vader Hafez en leek Syrië klaar te sto-

men voor een nieuw tijdperk. Hij deed 
dat niet via drastische hervormingen 
maar met kleine veranderingen die sa-
men toch een ander politiek klimaat 
schiepen. Het regime van Bashar 
pleegde zonder twijfel inbreuken op 
de mensenrechten en vergeldingen op 
politieke dissidentie bleven de norm, 
maar in een mindere mate dan tijdens 
het schrikbewind van zijn vader. Bas-
har Al-Assad benoemde hervormings-
gezinden op belangrijke posten en kon 
zo bij het begin van zijn machtsover-
name op behoorlijk wat krediet reke-
nen bij brede lagen van de bevolking. 
De nieuwe politieke wind stimuleerde 

een ontluikende oppositie met als eer-
ste hoogtepunt de 'Lente van Damas-
cus', van juli 2000 tot februari 2001. Er 
ontstonden in die periode verschei-
dene politieke salons ('Muntadads') 
waar intellectuelen, met inbegrip van 
hervormingsgezinde Ba'athisten en 
leden van de Syrische Communisti-
sche Partij (verbonden aan de Ba'ath 
via het Nationaal Politiek Front), poli-
tieke hervormingen vroegen. Het 'Ma-
nifest van de 99' (2000) pleitte voor een 
einde aan de noodtoestand (in voege 
sinds 1963), de vrijlating van politieke 
gevangenen, de terugkeer van poli-
tieke bannelingen en de vrijheid van 
vereniging en politieke partijen. Aan-
vankelijk leek het regime daar positief 
op te reageren. In november 2000 liet 
het honderden politieke gevangenen 
vrij. Maar de hoop op meer demo-
cratie werd al gauw de kop ingedrukt 
toen het regime de salons sloot en een 
aantal van de daarin actieve intellec-
tuelen liet veroordelen op beschul-
diging van het proberen veranderen 
van de grondwet op illegale wijze 
of van het aanzetten tot het voeren 
van een raciale en sektarische strijd. 
Maar de democratiseringsbeweging 
had ondertussen toch voet aan de 
grond gekregen. In 2005 kwam er een 
nieuwe 'Verklaring van Damascus' die 
de eisen van 5 jaar eerder herhaalde. 
Men beschouwde Bashar Al-Assad 
toen nog altijd als een deel van de op-
lossing. Gestimuleerd door westerse 
diplomaten, verenigde de oppositie 
zich in de 'Beweging voor democrati-
sche verandering', bestaande uit leden 
van diverse organisaties van de civiele 
samenleving, Koerdische activisten en 
de buiten de wet geplaatste Gemeen-
schap van Moslimbroeders (waarvan 
de verbannen leiders in Londen ver-
bleven). Het regime beschuldigde de 
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binnen de gewapende oppositie te 
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oppositie ervan westerse belangen te 
dienen en greep terug naar repressie. 
De leiders van de beweging werden 
gevangen gezet. De oppositie van 
2005 was evenwel beperkt gebleven 
tot een intellectuele elite. Assad werd 
nog altijd gesteund door een niet on-
belangrijk deel van de bevolking. Een 
eerste reden daarvoor was het bui-
tenlands beleid dat Assad voerde. Dit 
sloot – in tegenstelling tot het buiten-
lands beleid in veel andere Arabische 
landen – vrij goed aan met wat leefde 
bij de Arabische publieke opinie. Het 
regime sloot geen pact met de VS 
of met Israël en durfde de politieke 
confrontatie met deze machten aan 
te gaan. Het veroordeelde de invasie 
van Irak en leverde steun aan Hamas 
en Hezbollah. Assad kon zich zo een 
aura aanmeten van verdediger van de 
Arabische waardigheid. Een andere 
reden waarom Assad steun genoot bij 
een deel van de bevolking houdt ver-
band met de sektarische spanningen 
in de buurlanden Irak en Libanon. Sy-
rië telt heel wat religieuze en etnische 
minderheden. Het regime voert in die 
context niet alleen een verdeel- en 
heerspolitiek, maar wordt ook door 
een aantal minderheden – zoals de 
christenen, de druzen en de seculiere 
soennieten –  beschouwd als de garan-
tie tegen een machtsovername door 
soennitische islamisten. Een laatste 
reden is het feit dat Syrië gespaard is 
gebleven van grootschalige armoede 
zoals die te vinden is in Egypte en Je-
men. Hoewel het regime faalde in het 
genereren of verdelen van welvaart 
voor iedereen, kan de bevolking nog 
profi teren van de oude socialistische 
maatregelen en meer dan elders in de 
regio genieten van overheidsdiensten 
en -subsidies.

ontkenning en angSt
Het regime voelde zich aanvan-

kelijk relatief immuun voor de pro-
testbeweging die de kop op stak in 
de regio. Bashar Al-Assad was er van 
overtuigd dat kleine verbeteringen 
zoals een vrijere toegang tot het in-
ternet en meer vrijheid voor kunst 
en letteren (zolang bepaalde limieten 
niet overschreden werden) voor vol-
doende steun aan zijn beleid zouden 
zorgen. Toen duidelijk werd dat het 
volksprotest dat de regimes in Egypte 
en Tunesië uit het zadel lichtte toch 
naar Syrië overwaaide nam het regime 
een aantal maatregelen in een poging 

het protest af te zwakken. De regering 
deblokkeerde de sociale netwerksites 
Facebook en Youtube (wat eerder een 
symbolische zet was omdat ze al via 
een omweg toegankelijk waren), er 
werden een aantal prominente cri-
tici vrijgelaten en ministers kregen 
instructies om te luisteren naar de 
klachten van de bevolking. Plotseling 
was er ook oog voor de strijd tegen 
de corruptie. Aan een lucratief mo-
nopolie op luchthaventaxi's van een 
onpopulaire zakenman met nauwe 
banden met de machthebbers werd 
bijv. een einde gesteld. Op economi-
sche verzuchtingen werd gereageerd 
met de verhoging van de subsidies op 
bepaalde brandstoff en, de installatie 
van een sociaal zekerheidsfonds voor 
de allerarmsten, een belastingvermin-
dering op een aantal basisgoederen, 
maatregelen voor een verhoging van 
de tewerkstelling en de aankondiging 
van grote infrastructuurprojecten. 
Tegelijkertijd werd het nieuwe eco-
nomische vijfjarenplan 2011-2015 uit 
circulatie gehouden omdat gevreesd 
werd dat de liberale inhoud ervan 
aanleiding zou kunnen geven tot nog 
meer publieke onrust.

De maatregelen kwamen te laat 
of werden als onvoldoende bestem-
peld om het protest alsnog te doen 
verstommen. Om een mogelijke her-

haling van geweld in de gediscrimi-
neerde noordelijke Koerdische regio 
(10 % van de bevolking) te voorkomen 
– waar in 2004 tientallen doden vielen 
na een voetbalincident – verleende Al-
Assad op 7 april 2011 het burgerschap 
aan zo'n 150.000 Syrische Koerden. 
Dat was hen in 1962 afgepakt. Koer-
dische critici reageerden sceptisch en 
zelfs boos omdat hun vanzelfsprekend 
recht op burgerschap voorgesteld 
werd als een gunstmaatregel. Andere 
toegevingen, zoals bijvoorbeeld het 
toelaten van de niqab (gezichtssluier) 
voor leerkrachten in een poging de 
islamisten tegemoet te komen, had-
den maar weinig eff ect op de bredere 
basis van de protestbeweging. Zij 
eisten echte politieke hervormingen. 
De povere anti-corruptiemaatregelen 
lieten de grote bonzen zoals de neef 
van de president, Rami Makhlouf, on-
gemoeid. Volgens de ‘Financial Times’ 
controleert Makhlouf meer dan de 
helft van de Syrische economie via zijn 
netwerk van zakenbelangen. Een be-
langrijk deel van de volkswoede tegen 
de corruptie is rechtstreeks gericht te-
gen Makhlouf.

Naast de snelle invoering van 
maatregelen pakte het regime de pro-
testbeweging met harde hand aan 
door ze voor te stellen als crimineel en 
sektarisch. Toen het protest begon in 
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de zuidwestelijke stad Daraa reageer-
den de veiligheidsdiensten met zware 
repressie en schoten ze verschillende 
demonstranten dood, wat aanleiding 
gaf tot nog meer protest en nog meer 
repressieve reacties erop. Van Daraa 
sprong de vonk over naar andere 
steden zoals Homs, Hama, Baniyas, 
Damascus en Latakia. De confron-
taties met de machthebbers kregen 
een alsmaar grimmiger karakter. Het 
regime aarzelde niet om zijn toevlucht 
te zoeken tot militair machtsvertoon 
met zwaar geschut. Geregeld worden 
tanks ingezet en wordt er met echte 
munitie op demonstranten geschoten. 
Maar de vrees voor sektarisch geweld 
– vooral bij minderheden – zorgde ook 
voor tegenbetogingen ter ondersteu-
ning van het regime met opmerkelijk 
veel volk. Het aantal slachtoffers van 
de confrontaties werd midden augus-
tus geschat rond de 2.000, maar de 
cijfers zijn moeilijk te verifiëren. Vol-
gens het regime vallen de meeste do-
den als gevolg van confrontaties met 
gewapende oppositionele groepen. 
Begin augustus beweerde Damascus 
dat er al meer dan 400 soldaten en 
politiemensen gedood werden. Ook 
die bewering is moeilijk te verifiëren.

propaganda
In een dergelijke context van ge-

weld wordt informatie gemakkelijk 
ingezet als een politiek wapen. Het is 
duidelijk dat het regime zich van pro-
paganda bedient en dat wordt ook 
enorm in de verf gezet in de buiten-
landse pers. Maar ook de oppositie ge-
bruikt propaganda en de buitenlandse 
media stellen zich daar veel minder 
wantrouwig tegenover. Een bron die 
bijna het informatiemonopolie lijkt 
te bezitten over de Syrische protes-
ten is het in Londen gebaseerde ‘Sy-

rian Observatory for Human Rights’ 
(SOHR) dat onder leiding staat van 
Rami Abdel Raman. Terwijl er weinig 
tot geen informatie te vinden is over 
dit instituut wordt het opvallend vaak 
als bron geciteerd in gezaghebbende 
kranten en persagentschappen als 'Le 
Figaro', 'Libération', 'Le Monde', 'The 
Independent', 'The Guardian', BBC, 
'The Washington Post', 'Al jazeera', AFP, 
enzovoort. Pierre Piccinin, professor 
geschiedenis en politieke wetenschap-
pen aan de Brusselse ULB reisde in 
juli door Syrië en ondervond aan den 
lijve hoe cijfers tot absurde proporties 
kunnen worden opgeblazen. Hij was 
er getuige van een manifestatie in de 
stad Hama. Diezelfde avond kreeg hij 
een nieuwsbericht te lezen van het 
Franse persagentschap AFP dat sprak 
over een miljoen demonstranten in 
heel Syrië van wie 500.000 alleen al in 
Hama. Zelf schatte hij het aantal de-
monstranten op niet meer dan 10.000. 
Het bericht dat wereldwijd door de 
grote media werd opgepikt, had eigen-
lijk meteen vragen moeten oproepen 
gezien Hama slechts 370.000 inwoners 
telt. De bron van het AFP-bericht was 
het SOHR dat volgens Piccinin een po-
litieke organisatie is van een man die 

al jaren het Ba'ath-regime bestrijdt en 
die losse banden zou hebben met de 
Moslimbroederschap. Eerder al ver-
spreidde het SOHR een vals bericht 
waarin gesteld werd dat Syrische 
troepen de elektriciteit afsneden in 
een ziekenhuis in Hama waardoor 8 
baby's het leven lieten. Het bericht 
werd overgenomen door de Arabische 
versie van CNN zonder het te verifi-
eren. De website Electronic Intifadah 
toonde nadien aan dat het om een 
vals bericht ging. Deze voorbeelden 
worden hier niet aangehaald om aan 
te tonen dat het regime niet brutaal 

reageert tegen de protesten. Daar 
bestaat immers geen twijfel over. Het 
punt is dat het heel moeilijk is om te 
weten wat er precies gebeurt in een 
conflictgebied waar bijna geen jour-
nalisten aanwezig zijn. Beide partijen 
maken daar handig gebruik van in de 
propagandaoorlog.

Wie zit acHter Het  
proteSt

De versies over wie er achter het 
gewapend protest zit, verschillen ook 
heel erg. Lokale Coördinatie Comités 
(LCC) spelen een centrale rol in het 
vreedzame protest in de steden. Hun 
eisen liggen in de lijn van de politieke 
salons van begin 2000. Het gaat vooral 
om jonge activisten die streven naar 
een democratisch en pluralistisch 
Syrië. Hun belangrijkste eis op korte 
termijn is het aftreden van de Syrische 
president. In een gemeenschappelijke 
verklaring stellen ze dat het verzet 
dient te gebeuren middels vreedzame 
betogingen en burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Dat blijkt ook uit andere 
verklaringen zoals die van 28 juli 2011 
waarin de oproep voor steun aan de 
Syrische revolutie van Al Qaeda lei-
der Ayman Zawahiri wordt veroor-
deeld. Volgens de woordvoerder van 
de LCC’s probeert Zawahiri “de we-
reld te overtuigen dat hij aanhangers 
heeft in Syrië, wat de internationale 
publieke opinie tegen ons zal opzetten 
en het regime het recht zal verlenen 
om misdaden tegen onze bevolking te 
plegen. We veroordelen dergelijke ver-
klaringen die irrelevant zijn voor de 
revolutie. Syriërs kiezen de vreedzame 
weg voor hun revolutie en dat zullen 
ze niet veranderen. Zij kanten zich te-
gen praktijken en toespraken die een 
uiting geven aan sektarisme en ge-
weld”. De LCC’s doen er alles aan om 
elke identificatie met het gewapend 
verzet te vermijden. Er zijn berichten 
dat een aantal opposanten de wa-
pens hebben opgenomen om zich te 
verdedigen tegen de aanvallen van het 
regime. Volgens een aantal informan-
ten van professor Joshua Landis, een 
prominente Syrië-analist, vreest de 
vreedzame oppositie vooral de infil-
tratie van gewapende opstandelingen 
onder leiding van Abdul Halim Khad-
dam, de voormalige nummer drie van 
het regime. Onder Hafez Al-Assad was 
hij vice-president en sinds 2005 leeft 
hij in ballingschap in Parijs. Sinds hij 
Syrië verlaten heeft, profileert hij zich 

Het regime voelde zich aanvankelijk 
relatief immuun voor de 

protestbeweging die de kop op stak 
in de regio en dacht dat een aantal 

nieuwe maatregelen de steun van het 
volk zou verzekeren.
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als een hervormer. Volgens een be-
richt van het Iraanse ‘Press TV’ kreeg 
Khaddam –die familiale banden heeft 
met het Saoedische koningshuis – 30 
miljoen dollar van Saoedi-Arabië om 
oppositie te voeren tegen Damascus. 
In een recent BBC-interview ontkende 
Khaddam zelf echter elke buitenland-
se steun. 

Het regime verdedigt zijn mi-
litair optreden in de verschillende 
steden met het argument dat er ge-
wapende extremisten aan het werk 
zijn die al heel wat leden van de 
veiligheidstroepen hebben gedood 
of verwond. De Britse krant ‘The Te-
legraph’ citeerde op 6 augustus 2011 
een aantal activisten die bevestigden 
dat de regeringstroepen tijdens een 
grootschalige militaire operatie be-
gin augustus in de stad Hama, aan-
gevallen werden door strijders die 
betrokken waren bij het gewapend 
verzet in Irak. Het artikel stelt dat 
het nagenoeg onmogelijk is om het 
aantal doden onder de troepen na 
te trekken, maar dat er ”groeiende 
bewijzen zijn dat gewelddadige ele-
menten, die beweren tot de oppositie 
te behoren, gewapende en zorgvuldig 
gecoördineerde aanvallen uitvoeren 
tegen regeringstroepen sinds april”. 
De eerste aanval tegen regeringstroe-
pen waarover gerapporteerd werd, 
dateert inderdaad van begin april, 
toen negen soldaten werden gedood 
op een brug aan de rand van de stad 
Baniyas. Op zijn blog stelt prof. Lan-
dis dat de soldaten vermoord werden 
door een gewapende groep. Hij toont 
aan dat de bewering van bepaalde 
kranten (waaronder ‘The Guardian’) 
dat ze gedood werden door de eigen 
troepen omdat ze weigerden op de-
monstranten te schieten, vals is. Een 
ander incident deed zich voor in de 
noordelijke stad Jishr Al-Shughur 
waar volgens de regering 120 troepen 
afgemaakt werden. Volgens een deel 
van de oppositie en vluchtelingen uit 
de stad werden de soldaten door de 
eigen troepen gedood. Op basis van 
een onderzoek, onder meer van niet-
geredigeerd beeldmateriaal, stelt 
Landis echter dat de soldaten door 
de gewapende oppositie zijn gedood. 

internationaLe bemoei-
eniSSen en reactieS

Verschillende analisten beschul-
digen landen als Saoedi-Arabië en 
Turkije ervan bepaalde groepen van 

de gewapende oppositie te steunen. 
Zo zouden de gewapende opstan-
delingen in Jisr Al-Shughur volgens 
Michel Chossudovsky van Global 
Research (juni 2011) de grens vanuit 
Turkije zijn overgestoken. Veel bewijs 
draagt Chossudovsky daarvoor niet 
aan. Idem voor zijn bewering dat de 
VS en Israël een marionettenregime 
willen installeren en daarvoor de 
salafisten (radicale islamisten) zou-
den ondersteunen. Andere analisten 
wijzen er net op dat Israël liefst een 
status quo zou willen aan zijn noord-
oostelijke grens omdat een voorspel-
bare Al-Assad aan de macht nog altijd 
beter is dan een onzekere uitkomst. In 
dat opzicht lijkt steun aan radicale sa-
lafisten geen evidente politiek vanwe-
ge Tel Aviv. Dat neemt niet weg dat de 
VS wel een regimewissel nastreeft op 
voorwaarde dat die controleerbaar is. 
De Amerikaanse regering verklaarde 
publiekelijk dat ze contacten onder-
houdt met leden van de oppositie. De 
val van het regime in Damascus zou 
meteen ook het einde kunnen inlui-
den van de Syrische alliantie met Iran 
en de steun aan Hezbollah en Hamas. 
Michèle Flournoy, de Amerikaanse 
onderminister van Defensiebeleid, 
verklaarde op 24 april 2011: “De oplos-
sing voor de crisis in Syrië verloopt via 
het doorsnijden van de banden met 
Iran, Hezbollah en Hamas om de her-
lancering van het vredesproces met 
Israël te vergemakkelijken”. Uit diplo-

matieke berichten die gelekt zijn via 
Wikileaks blijkt dat die politiek al da-
teert van lang voor het uitbreken van 
de protesten in Syrië. De Amerikaanse 
regering onderhield niet alleen con-
tacten met de oppositie, maar begon 
in 2005 de Syrische opposanten in bal-
lingschap ook financieel te steunen. 
Het leeuwendeel (6 miljoen dollar) 
ging naar Barada TV een satellietzen-
der in Londen die verbonden is aan 
de 'Beweging voor Rechtvaardigheid 
en Ontwikkeling'. De Amerikaanse 
Wikileaks-documenten omschrijven 
de groep als 'gematigde islamisten' 
en 'voormalige Moslimbroeders'. Wel-
licht niet toevallig draagt de groep de-
zelfde naam als de regeringspartij in 
Turkije. “Ze aanvaarden een burger-
lijke regering en steunen zelfs vrede 
met Israël”, aldus een Amerikaans 
diplomatiek bericht.

Op het publieke internationale 
politieke toneel zijn de VS en de Eu-
ropese Unie sinds mei 2011 begonnen 
met een beleid van sancties. Een eer-
ste reeks viseerde vooral de top van 
het regime. De EU kondigde tegelijk 
ook een wapenembargo af. Beide su-
permachten doen nu een poging om 
in de VN-Veiligheidsraad een resolu-
tie te laten stemmen met een reeks 
sancties en een wapenembargo, maar 
stuitten daarbij op tegenstand van 
vooral Rusland (dat historisch goede 
relaties met Damascus onderhoudt), 
maar ook China. n
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Los indignados | paolo gerbaudo

In 2001, na meer geld geleend te hebben dan gelijk wel ander ontwikkelend land ter wereld, dook 
Argentinië's kredietwaardigheid de diepte in, waardoor het op de rand van het faillissement 
terechtkwam. Een woedende bevolking verzamelde op het centrale stadsplein van de hoofdstad 
Buenos Aires, Plaza de Mayo, vlak voor het presidentieel paleis. Ze klopten met lepels op potten en 
riepen: “Que se vayan todos!” (Ze zouden allemaal moeten opstappen). Op 21 december 2001 zag de 
Argentijnse president De la Rúa zich uiteindelijk verplicht om te vluchten per helikopter. Tien jaar na 
deze gebeurtenissen in Argentinië is het scenario van Zuid-Amerikaans volksverzet overgenomen in 
Zuid-Europa.

De landen in deze regio zagen hun kre-
dietwaardigheid kelderen in het kiel-
zog van de globale financiële crisis. In 
de afgelopen maanden zagen we in 
Spanje en Griekenland een populaire 
beweging opkomen die zichzelf 'Los 
Indignados' noemt (de verontwaardig-
den), naar een pamflet van de negen-
tigjarige voormalige Franse verzets-
strijder Stéphane Hessel. Hij riep de 
jeugd op om te reageren tegen de uit-
spattingen van de financiële markten. 
Hessels essay, 'Indignez-vous!', werd 
gepubliceerd in oktober 2010 en werd 
ondertussen al uitgegeven in meer 
dan 10 talen. Hij argumenteert dat 
de Franse burgers vandaag opnieuw 
verontwaardigd en kwaad moeten 
zijn, net zoals de verontwaardigden 
die in het verzet gingen gedurende 
Wereldoorlog II. De redenen voor de 
verontwaardiging liggen bij de groei-
ende kloof tussen arm en zeer rijk, de 
behandeling van illegale immigranten 
in Frankrijk, de dringende nood aan 
de herinstallatie van een vrije pers, de 

dringende nood aan de bescherming 
van het milieu, het belang van de in-
standhouding van het Franse sociale 
zekerheidssysteem en de hopeloze si-
tuatie van de Palestijnen. Hessel con-

cludeert in zijn pamflet dat de tijd rijp 
is voor een vreedzame en geweldloze 
opstand.  

Geïnspireerd door de Arabische 
Lente trokken de Zuid-Europese acti-
visten protestkampen op, op symbo-
lische pleinen zoals Puerta del Sol in 
Madrid, Plaça de Catalunya in Barce-
lona en het Syntagmaplein in Athene. 
Hun vasthouden aan geweldloze 
principes heeft hen een brede steun 
opgeleverd bij de Spaanse en Griekse 
bevolkingen die zwaar ontstemd zijn 
omwille van het huidige economische 
systeem en die wantrouwig staan ten 
opzichte van de democratische insti-
tuties die schijnbaar elke macht ont-
nomen is. 

momentum
De Indignados-beweging kwam voor 
het eerst in het nieuws met een aantal 
betogingen in Spanje op 15 mei 2011. 
Toch waren er maar relatief weinig 
journalisten in het land die aandacht 
spendeerden  aan het 15-mei protest. 

Er was tot de betogingen opgeroepen 
door 'Democracia Real Ya!' (Echte De-
mocratie Nu!), een basisbeweging die 
amper een paar maand ervoor opge-
richt was en gesteund wordt door on-

geveer 200 organisaties uit de civiele 
maatschappij. Op 15 mei kwamen in 
totaal 100.000 mensen op straat in 
steden verspreid over heel Spanje om 
veranderingen te eisen in de kieswet 
en in het economisch beleid. In de 
hoofdstad Madrid reageerde de po-
litie met wapenstokken op een sit-in 
actie aan de Gran Via laan. Uit protest 
tegen dit optreden besloten ongeveer 
100 mensen te overnachten op het 
centrale Puerta del Sol plein. Dit be-
tekende het begin van een stuwende 
golf van protest. De volgende dag 
vervoegden honderden mensen het 
kampement in Puerta del Sol, en de 
dag daarop waren ze al met duizen-
den. In navolging van de gebeurtenis-
sen op het Tahrirplein in Caïro, zetten 
de activisten een reeks blauwe tentjes 
op om de participanten te bescher-
men tegen de verschroeiende zon 
en om de verschillende comités in te 
huizen die het kamp beheerden. Over 
een gigantisch reclamepaneel van de 
Franse cosmeticagigant L’Oréal dat 
het plein domineerde, werd een doek 
aangebracht met de tekst: 'No nos re-
presentan' (Ons vertegenwoordigen ze 
niet). Op het activistenkamp waren 
duizenden originele handgeschreven 
boodschappen terug te vinden, op 
plakkaten, doeken en post-its, maar 
vlaggen van politieke partijen en vak-
bonden waren verboden.    

De Indignados-beweging ver-
spreidde zich vlot in Spanje. Er scho-
ten heel wat lokale activistenkampen 
uit de grond, zelfs tot in de meest afge-
legen stadjes van Castilië en Andalusië. 
In het hoofdstedelijk gebied werden 
tientallen buurtvergaderingen opge-
richt. De sterke afkeer binnen de be-
weging voor de huidige representatie-
ve democratie (die niet representatief 
bleek te zijn), leidde tot een soort van 
participatieve democratie gebaseerd 

De Indignados maken deel uit 
van een verloren generatie die 

het arbeidsrecht en het recht op 
bijstand in toenemende mate zagen 

verdwijnen als een gevolg van de 
neoliberale beleidskeuzes.
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op volksvergaderingen waarin beslis-
singen gebaseerd waren op een alge-
mene consensus. Deze horizontaal 
gestructureerde vergaderingen zijn 
transparant en open voor iedereen die 
er aan wil deelnemen. Op 4 juni 2011 
verzamelden vertegenwoordigers van 
53 volksvergaderingen verspreid over 
Spanje voor een massavergadering op 
Puerta del Sol. Op 19 juni marcheer-
den meer dan een half miljoen mensen 
door Madrid om hun eisen kenbaar te 
maken aan het parlement. Er werden 
tegelijkertijd betogingen georgani-
seerd in Barcelona, Valencia, Las Pal-
mas, Bilbao, Sevilla, Málaga en vele 
andere Spaanse steden.      

De beweging had zich ondertus-
sen ook al langs de Middellandse Zee 
verspreid naar Griekenland. Nadat 
zoveel stakingen en straatgevechten 
met de politie niet in staat waren 
gebleken om de besparingsdrang 
van de Griekse regering van premier 
Papandreou een halt toe te roepen, 
putten de Grieken inspiratie uit het 
geweldloze en populaire karakter van 
de Spaanse Indignados-beweging. Op 
25 mei 2011 kwamen na een oproep op 
de sociale netwerksite Facebook dui-
zenden mensen samen op het Syntag-
maplein. Er werden kampen opgezet 
om te protesteren tegen de nieuwe 
reddingspakketten voorgesteld door 
het Internationaal Muntfonds (IMF) 
en de Europese Unie (EU). 

verraden door de  
poLitieke kLaSSe
Het kloppend hart van de Indigna-
dos-beweging in zowel Spanje als in 
Griekenland waren de volksverga-
deringen. Ze startten in de avond en 
duurden vaak tot ver in de nacht. De 
participanten  waren mensen van alle 
soorten en alle leeftijden, die een woe-
de deelden tegenover de economische 
impasse, het verlies van banen en de 
algemene staat van het land. Ze heb-
ben het gevoel dat ze verraden zijn 
door de politieke klasse. 

Spanje en Griekenland maken 
deel uit van de groep landen die het 
zwaarst getroffen is door de  gevolgen 
van de economische crisis in Europa. 
Sinds de fenomenale ineenstorting 
van de Spaanse bouwsector in 2008 
heeft de regering van premier José 
Luis Zapatero een reeks draconische 
bezuinigingsmaatregelen ingevoerd. 
Er kwam een verhoging van de pensi-
oengerechtigde leeftijd tot 67 jaar, een 

serieuze inkrimping van de lonen in 
de publieke sector, een besparing van 
9% op het overheidsbudget en een 
hervorming in het arbeidsbeleid die 
werknemers ten goede komt. Onder-
tussen is de werkloosheidsgraad in het 
land torenhoog: 20% van de totale be-
volking is werkloos en volgens recente 
cijfers heeft 43,5% van de jongeren 
geen baan. In Griekenland is de situ-
atie nog erger. Ondanks de protesten 
moet het land nu de gevolgen dragen 
van een tweede financieel reddings-
pakket (het eerste kwam er in 2010) 
van meer dan 100 miljoen euro. Om 
het IMF en de Europese Centrale Bank 
tevreden te stellen, heeft de regering-
Papandreou een nieuwe vijfde ronde 
van bezuinigingsmaatregelen goedge-
keurd. Het plan omvat het schrappen 
van 150.000 banen in de publieke sec-
tor en een privatiseringsprogramma 
van publieke activa ter waarde van 50 
miljard dollar, waaronder de haven 
van Piraeus, de grootste in de Mid-
dellandse Zee. Vele financiële analis-
ten geloven dat het nieuwe bailout-
pakket Griekenland niet uit de nood 
zal helpen en dat het herstel van het 

land er alleen maar door vertraagd zal 
worden. Het zou de banken bovendien 
in staat stellen om hun geld dubbel en 
dik terug te krijgen ten koste van de 
belastingbetaler. Ondertussen blijft 
de geregistreerde werkloosheid in 
Griekenland op 15% staan, maar men 
schat dat het werkloosheidspercen-
tage na de aangekondigde ontslagen 
in de publieke sector even hoog zal 
liggen als in Spanje. 

Als je met de mensen op de pro-
testkampen praatte, kon je zien hoe 
deze statistieken vertaald worden in 
een dagelijkse ervaring van persoon-
lijk leed. “Ik ben blij hier te zijn, ook 
omdat er iets te eten is en een plaats 
om te slapen” gaf Dimitris toe. Hij is 
een 26-jarige jongeman met een di-
ploma van sociaal assistent die ik 
tegenkwam op het Syntagmaplain en 
die moet overleven met een uitkering 
van de Griekse staat van 400 euro in 
de maand. Maar de situatie is ook niet 
zo rooskleurig voor diegenen die wel 
werk hebben. “Mijn vrienden zeggen 
me dat ik blij zou moeten zijn omdat 
ik tenminste een job heb” vertelde de 
28-jarige sociaal onderzoekster Laura 
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'Puerta del Sol, Madrid'

Blanco me die kampeerde op Puerta 
del Sol, “maar hoe kan ik tevreden 
zijn als bijna al mijn geld opgaat aan 
de huur en aan rekeningen?”. 

De Indignados maken deel uit 
van een verloren generatie die het 
arbeidsrecht en het recht op bijstand 
in toenemende mate zagen verdwij-
nen als het gevolg van de neoliberale 
beleidskeuzen. Ze staan kritisch te-
genover rechts maar ook tegenover 
georganiseerd links. De regeringen 
waartegen ze protesteren in Spanje 
en Griekenland worden feitelijk geleid 
door politici van de sociaaldemocra-
tische partijen. Maar de vakbonden 
en de radicaal linkse partijen, zoals 
'Izquierda Unida' in Spanje (een po-
litieke coalitie opgericht in 1986 die 
gedomineerd wordt door de com-
munistische partij van Spanje) of 
'Syriza' en de Communistische Partij 
van Griekenland (KKE) genieten ook 
maar weinig geloofwaardigheid. “Er 
heerst een groot wantrouwen ten op-
zichte van partijen” zei Sissy Vovou 
die actief was in het Syntagma kamp 
en lid is van de Griekse Syriza-coalitie 
van linkse politieke partijen. “Eén 
van de resoluties van de volksverga-
dering hier was zelfs om alle partijen 
te ontbinden. Dit vertegenwoordigt 
uiteraard niet de mening van het hele 
plein, maar het is zeker dat linkse par-
tijen niet veel stemmen gaan winnen 
als een consequentie van dit protest.” 

de proteStkampen 
voorbij
Hoogst kritisch ten opzichte van wat 
zij zien als corrupte politieke institu-
ties en zeer wantrouwig ten opzichte 

van partijen en vakbonden die geen 
verantwoording afleggen, hebben de 
Indignados enige hoop gevonden in 
de vergaderingsdemocratie. Tegelij-
kertijd zijn ze niet zo naïef als som-
mige media ze geportretteerd hebben 
en zijn ze zich er wel degelijk van be-
wust dat een diepgaande hervorming 
van de democratische instituties de 
enige manier is om sociale verande-
ring te verzekeren. De belangrijkste 
officiële eisen van de volksvergade-
ringen in Spanje en Griekenland, zijn 
dan ook voorstellen voor constituti-
onele en electorale hervormingen. 
De achterliggende redenering lijkt te 
zijn dat er weer een vorm van natio-
nale soevereiniteit herwonnen moet 
worden na jaren van door de markt 
geleide globalisering. Deze 'terug naar 
de natie'-strategie zorgt voor heel wat 
bezorgdheid bij sommigen aan de lin-
kerzijde en zeker bij diegenen die op 
het voorfront stonden van de anders-
globaliseringsprotesten. De nationale 
reflex is begrijpelijk gezien het beheer 
van de economische crisis en de be-
sparingspolitiek zich op nationaal ni-
veau lijken te ontvouwen. Maar  men 
moet zich toch de vraag stellen of de 
werkelijke oplossing voor de proble-
men waar de Zuid-Europese landen 
mee geconfronteerd worden, ligt in 
het zich simpelweg onttrekken van 
een Europese Unie, zoals sommige 
Indignados (vooral in Griekenland) 
blijkbaar geloven. Of ligt de oplos-
sing eerder bij het heroprichten van 
Europa op democratische en sociale 
fundamenten zoals geargumenteerd 
wordt door anderen in de Indignados-
beweging (vooral in Spanje)?  

Op 12 juli werd op een massaver-
gadering besloten om het grote ten-
tenkamp op de Madrileense Puerta 
del Sol te ontmantelen. Er werd wel 
een soort informatiepunt achterge-
laten op het plein genaamd InfoSol 
waar geïnteresseerden informatie 
konden vinden over de acties en de 
gedecentraliseerde volksvergaderin-
gen. Met de tentenkampen bijna al-
lemaal afgebroken, zochten de Indig-
nados naar andere manieren om de 
aandacht te trekken van de publieke 
opinie. In Spanje vertrokken wandel- 
en fietscaravans vanuit verschillende 
steden richting hoofdstad. Onderweg 
werden voorstellen en steun verza-
meld. De marsen moesten eind juli 
allemaal aankomen op de Puerta del 
Sol om de eisen van de beweging ten 
opzichte van het parlement kracht bij 
te zetten. 

Op 2 augustus ontruimden de 
Spaanse federale en gemeentelijke 
politie het Madrileense plein en de 
overblijvende  kampen in de stad 
definitief. De Indignados kwamen op 
straat om te protesteren maar werden 
geconfronteerd met grote aantallen 
politieagenten in gevechtsuitrusting. 
Uiteindelijk werd een volksvergade-
ring gehouden op een ander Madri-
leens plein Plaza Mayor en werden er 
opnieuw tenten opgezet. De volgende 
dagen volgde er een kat-en-muisspel 
met de politie die de activisten wilde 
beletten de Puerta del Sol opnieuw 
in te nemen. Hoewel de Indignados 
door het politieoptreden veel meer 
uit het straatbeeld verdwenen zijn, 
blijven ze een grote sympathie op-
wekken bij de bevolking in de be-
trokken landen. Zowel in Spanje als 
in Griekenland zal de beweging een 
moeilijke strijd te wachten staan om 
de indrukwekkende publieke steun 
om te buigen in concrete politieke 
resultaten.  

Het recentste initiatief van de In-
dignados is een mars op de Europese 
hoofdstad Brussel. Vanuit de Spaanse 
steden Madrid, Barcelona en Zaragoza 
zijn al internationale marsen vertrok-
ken. Vanuit Griekenland en Frankrijk 
zijn ook Indignados onderweg. Begin 
oktober worden ze verwacht in Brus-
sel, na een tussenstop in Parijs. Mo-
gelijk zullen de marsen op 15 oktober 
culmineren in een grote manifestatie 
tegen de anti-sociale manier waarop 
Europa reageert op de afgelopen  
financiële crisis.   n
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de rellen zijn de vruchten van de 
bezuinigingsmaatregelen | emma gallwey

Iedereen die de afgelopen 18 maanden betrokken was bij de anti-besparingscampagnes in Londen  voor-
spelde de stijging van de sociale onrust in de hoofdstad als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van 
de regering. Dit was uiteraard niet omdat we onrust en geweld verwelkomden, maar omdat we begrepen 
dat de inkrimping van de sociale diensten en de staatsvoorzieningen voor de jonge werklozen en de 
kwetsbaren die er afhankelijk van zijn een ramp zou betekenen. 

Het laatste jaar heeft Londen duidelijk 
de effecten gevoeld van de recessie. 
Het is een veel nerveuzere stad gewor-
den, waarin decadente rijkdom con-
trasteert met een zichtbaar stijgende  
armoede en werkloosheid. De laatste 
twee jaar was de hoofdstad al het to-
neel van de in het oog springende pro-
testen van de studentenbewegingen 
tegen de verhoging van de inschrij-
vingsgelden  voor het hoger onderwijs 
en van de vakbondsacties tegen de 
algemene bezuinigingsmaatregelen 

van de regering. Terwijl de huidige 
coalitieregering, geleid door de con-
servatieven, de budgetten van de lo-
kale regeringen inperkte en de meest 
drastische besparingen in de sociale 
diensten van de afgelopen vijftig jaar 
doorvoerde, voorspelden de sociale 
commentatoren en budgetanalisten 
dat het effect op de jongeren in Lon-
den en de rest van het Verenigd Ko-
ninkrijk zeer negatief zou zijn. 

criminaLiteit & SociaLe 
onruSt
Toen eerste minister David Cameron 
voor zijn ambtswoning in Downing 
Street de pers toesprak over de rellen 
die uitgebroken waren, hanteerde hij 

de morele retoriek van de veroordeling 
en drukte hij een verontwaardiging 
uit die normaal gezien voorbehouden 
wordt voor terroristische aanvallen 
of absolute wreedheden. Conserva-
tieve politici specialiseren zich in de 
taal van de morele verontwaardiging, 
evenals in de verspreiding van een 
simplistische interpretatie van de 
oorzaken van sociale ontwrichting. 
Ze doen dit niet alleen omdat hun 
onderliggende filosofie de effecten 
van ongelijkheid op het menselijke 

gedrag negeert, maar ook omdat het 
beleid dat ze voorstaan altijd de soci-
ale conflicten zal vergroten. Cameron 
zag zich in zijn visie over de recente 
rellen overigens gesteund door de 
Britse pers die het voortdurend had 
over gewetenloos geweld en regel-
rechte criminaliteit.   

Bende-criminaliteit, geweld, ra-
ciale spanningen en sociale onrust 
zijn complexe en lelijke fenomenen, 
die ingebed zijn in de geschiedenis 
en het dagelijkse leven van de groot-
stad Londen. De laatste golven van 
massale sociale onrust in de Britse 
hoofdstad in de jaren 1980, kenden 
dezelfde elementen van politieke en 
sociale afbraak. De rellen ontstonden 

in die tijd in een context van bruta-
liteit door de politie ten opzichte 
van niet-blanke gemeenschappen, 
die op zich al geconfronteerd wer-
den met economische achterstel-
ling. Dit werd nog verergerd door de 
toen heersende recessie. In het geval 
van de recente rellen herhaalt de ge-
schiedenis zich: dezelfde structurele 
krachten zijn teruggekeerd met de-
zelfde sociale effecten tot gevolg. In 
de laatste drie à vier decennia kende 
de Britse maatschappij een stijging 
van geweld en criminaliteit bij jonge-
ren. Er zijn meer straatbendes en het 
gebruik van messen en vuurwapens 
stijgt zowel in aantal als in frequentie, 
in het bijzonder in de hoofdstad. De 
mengeling van rassen, klassen en eco-
nomische achterstelling, samen met 
een bepaald politieoptreden creëerde 
een toxische omgeving waarin jonge 
mannen van armere achtergronden 
moeite hadden om succesvol te zijn 
op school of om werk te vinden. De 
projecten en sociale diensten die de 
New Labour-regering (1997-2010) 
introduceerde, waren pogingen om 
met de stijgende criminaliteit en 
het 'anti-sociaal gedrag' in de steden 
om te gaan. Het is waar dat de New 
Labour-regering in vele opzichten de 
nederlaag van de arbeidersbeweging 
en de heersende linkse stroming in 
Engeland vertegenwoordigde. New 
Labour verscheen immers op het po-
litieke toneel vlak nadat het 'Tatche-
risme' er zeer succesvol in geslaagd 
was de vakbonden en de naoorlogse 
progressieve idealen totaal te ver-
zwakken. De verklaringen van de 
New Labour-politici over economi-
sche ongelijkheden waren inderdaad 
enorm centristisch. Verder waren de 
politici vaak zeer conservatief in hun 
sociale attitudes, maar ze bleken toch 
geïnformeerd en kenden hun socio-

Conservatieve politici specialiseren 
zich in de taal van de morele 

verontwaardiging, evenals in de 
verspreiding van een simplistische 
interpretatie van de oorzaken van 

sociale ontwrichting. 
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logie. Ze financierden programma's 
zoals studiebeurzen, sociaal wonen, 
kinderbijslag, jeugdcentra en de 
voorziening van verpleging. Kortom, 
allemaal bijstandsmechanismen die 
aantonen dat ze erkenden dat econo-
mische deprivatie een fundamentele 
oorzaak van criminaliteit, delinquen-
tie en de sociale ineenstorting van ge-
meenschappen is. Maar zoals zo vaak 
het geval is met bijstandsprogram-
ma's en sociale maatregelen – zeker 
als ze niet gebaseerd zijn op ideeën 
zoals het onvoorwaardelijke recht op 
bijstand en economische rechten – 
pakten ze de onderliggende oorzaken 
van jeugdcriminaliteit en geweld niet 
aan. Ze legden gewoon pleistertjes op 
de dieper wordende wonden van een 
alsmaar meer ongelijke maatschap-
pij. Belangrijke problemen zoals de 
groeiende kloof tussen de rijksten en 
de rest, langdurige werkloosheid en 
stagnerende en inkrimpende lonen 
bleven de kop opsteken. 

conServatieve ideoLogie
New Labour-politici hadden in hun 
campagnes en tijdens hun regeerpe-
riode de theorieën van Nieuw Rechts 
overgenomen, zowel om electorale als 
om morele redenen. De economisch 
neoliberale en sociaal conservatieve 
ideologie van Nieuw Rechts werd 
ontwikkeld in de jaren 1980 onder de 
Britse Conservatieve premier Marga-
ret Tatcher (1979-1990). Onder meer 
de ontmanteling van de welvaarts-
staat en het herstructureren van de 
nationale arbeidskrachten in functie 

van de verbetering van de industriële 
en economische flexibiliteit, waren er 
basisprincipes van. De opvolger van 
Tatcher, haar partijgenoot John Major 
(1990-1997), hield dezelfde ideologi-
sche lijn aan. De electorale nederlaag 
van de Conservatieve Partij in 1997 
bracht uiteindelijk Tony Blair van de 
Labour-partij aan de macht, maar de 
zware stempel die Nieuw Rechts op 
de ideeën van New Labour gedrukt 
had, was onmiskenbaar. Zo beweer-
den New Labour politici dat sociale 
bijstand een negatieve invloed heeft 
gehad op de morele ruggengraat van 
jonge mensen en families. Bijstand 
zou de afhankelijkheid ten opzichte 
van de staat aanmoedigen en elke 
stimulans voor zelfverbetering en 
verantwoordelijkheid wegnemen. De 
sociale bijstandsprogramma's van 
New Labour werden dus niet inge-
voerd als een recht op bijstand voor 
individuen die het moeilijk hebben 
met de onrechtvaardigheden van de 
vrije markt. In plaats daarvan wer-
den de programma's aangepakt op 
een technocratische en zakelijke stijl 
en waren ze bedoeld om een grotere 
economische efficiëntie en een par-
ticipatie aan de arbeidsmarkt aan te 
moedigen. Er werd ook volop ingezet 
op het identificeren van fraude en so-
ciaal profitariaat. 

In de jaren 1980, in tijden van 
recessie en werkloosheid, waren de 
politieke en economische maatrege-
len van de conservatieve regeringen 
onder Tatcher cruciale ingrediënten 
voor de sociale chaos die zich toen 

ontplooide in de straten van Londen. 
Vandaag zien we dezelfde bestandde-
len, met dat verschil dat de besparin-
gen in de sociale bijstand die door de 
huidige regering zijn doorgevoerd van 
een grootteorde zijn waar Tatcher al-
leen maar van kon dromen. Zoals vele 
conservatieven presenteert premier 
David Cameron zichzelf als een prag-
maticus. Conservatieve politici zijn 
echter fundamenteel moralistisch. 
Het is altijd hun visie geweest dat de 
voorziening van sociale diensten door 
de staat niet alleen een fiscale last is, 
maar ook geleid heeft tot de creatie 
van een onderklasse van moreel lam-
lendigen, van alleenstaande moeders 
die van de bijstand afhankelijk zijn, 
van jonge zwarte mannen zonder 
vaders, van delinquente hooligans 
en van eeuwig werklozen. Deze lange 
traditie van moralisme en paternalis-
me – inherent aan de klasse van oud-
leerlingen van de prestigieuze school 
Eton die momenteel in de regering 
zetelt –  focust op de armen die aller-
lei bijstand gratis binnenrijven, die 
misbruik maken van de staatsvoor-
zieningen en die dat niet verdienen. 
Vele van de argumenten die Cameron 
en zijn minister van Financiën George 
Osborne gebruiken om hun besparin-
gen te verantwoorden zijn niet nieuw. 
Het zijn dezelfde Victoriaanse argu-
menten die in de 19de eeuw en het be-
gin van de twintigste eeuw opgevoerd 
werden in de debatten over bijstand. 
Armoede en een lage economische 
status worden gezien als in essentie 
individuele verantwoordelijkheden. 
De bemoeienissen van de staat zou-
den alleen maar de morele degenera-
tie bevorderen. Dit is het discours dat 
conservatieve politici systematisch 
bijgedragen hebben aan de Britse 
politiek, in het bijzonder gedurende 
de laatste drie à vier decennia, met 
enorm negatieve resultaten. Het dis-
cours, gebaseerd op een simplistische 
interpretatie van armoede, is ook zeer 
aantrekkelijk voor de media en de 
conservatieve stromingen binnen de 
Britse publieke opinie omdat het ver-
ontwaardiging en morele veroordelin-
gen uitlokt, maar niet tot een discus-
sie noopt over de eigenlijke oorzaken 
van de verontrustende beelden van de 
sociale chaos. 

Tony Blair zei als eerste minister 
van de New Labour-regering eens 
dat de jongeren de weg kwijt waren. 
Hij beweerde dat de overtolerante 
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maatschappij en de jeugdrebellie 
van de jaren 1960  het pad geëffend 
hebben voor morele verwaarlozing 
en rebellie tegen de sociale nor-
men. Al sinds de jeugd een grotere 
vrijheid verkreeg in het Verenigd 
Koninkrijk waren er systematische 
pogingen om de jongerencultuur af 
te schilderen – zeker in haar meer 
agressieve en gewelddadige vormen 
– als zonder enige coherente inhoud 
en motivatie, maar eerder als puur 
irrationeel, destructief en doelloos. 
De jongeren zijn net als de rest van 
de individuen in de maatschappij, 
producten van hun omgeving en 
hun kansen in het leven. Het feit 
dat sommigen op gewelddadige en 
agressieve manieren reageren, dat 
ze plunderen, brand stichten en ver-
nielingen aanrichten is shockerend. 
Maar het is minder shockerend dan 
een maatschappij die het zichzelf 
heeft toegestaan om opnieuw zo'n 
diepgaande ongelijkheid te creëren 
en die de sociale problemen van ar-
moede en sociale immobiliteit zo 
verwaarloosd heeft, dat geweld een 
toevlucht wordt van gefrustreerde 
en woedende mensen.  

SociaLe reaLiteit
De overgrote meerderheid van de 
geweldplegers tijdens de recente rel-
len in Groot-Brittannië waren gefrus-
treerde jongeren die opgegroeid zijn 
in een wereld van verminderende 
kansen in het leven. Het zijn jonge 
mannen en vrouwen die geconfron-
teerd worden met een stijgende 
werkloosheid en die hun kansen 
op hoger onderwijs drastisch zagen 
verkleinen met de invoering van de 
recente wetgeving rond educatie. 
Ze groeiden op in een stad waar 
de excessen van extreme rijkdom 
duidelijk zichtbaar zijn. De rijkere 
deelgemeenten van Londen en het 

financiële centrum van de stad ('the 
City') zijn een zichtbaar bewijs van 
de gigantische extremen qua ver-
mogens in het Verenigd Koninkrijk 
van vandaag. De sociale realiteit van 
vele jongeren is dat ze leven in een 
consumptiemaatschappij waarin 
iedereen aangemoedigd wordt om 
zich te meten aan de goederen die 
ze kopen of bezitten. De jeugdcul-
tuur is geobsedeerd door merken 
en luxegoederen die een identiteit 
en status moeten verlenen aan de 
bezitters. Dat de achtergestelden 
en de minder bevoorrechten deze 
begeerde bezittingen plunderen en 
stelen, zou geen verrassing mogen 
zijn in een maatschappij waarin 
materiële verwerving het ultieme 
doel is, maar de middelen om dit te 
verwezenlijken volledig buiten hun 
bereik liggen. De statistieken tonen 
een werkloosheidsgraad van  20% 
onder de jongeren in Londen! Ver-
der slagen alsmaar minder jongeren 
erin om een plaatsje te verwerven 
in opleidingen, stages of het hoger 
onderwijs. Na het botweg schrappen 
van allerlei sociale programma's en 
centra voor de jeugd, is de stijging 
van het geweld en de wanorde een 
rechtstreeks gevolg van de bespa-
ringen van de Conservatieven. Het 
is ook een bewijs van de futiliteit 
van de Conservatieve visie van de 
'Big Society', het centrale beleidsidee 
van de Conservatieve Partij in de ver-
kiezingscampagne van 2010, waarin 
gepleit werd voor meer macht voor 
de burgers en de gemeenschappen, 
en minder macht voor de staat. In de 
praktijk komt de Big Society neer op 
de privatisering op grote schaal en de 
afbraak van de welvaartsstaat.

beSLuit
Staatsvoorzieningen hebben lange 
tijd de gaten proberen opvullen, ver-

oorzaakt door het verzuim van de 
markt om kansen en onderhoud te 
verschaffen voor de meest achter-
gestelden. Het schrappen van deze 
voorzieningen was een ramp voor 
vele families die van deze diensten 
afhankelijk waren voor hun levens-
onderhoud en voor de toegang tot 
jobs en educatie. Deze verklaringen 
aanbrengen, is geen poging om een 
morele verantwoording af te leggen. 
Het soort geweld waar we getuige van 
waren in Londen was shockerend en 
zwaar te betreuren, zeker voor de-
genen wiens huizen en werkplekken 
getroffen zijn. 

Toch liggen de oorzaken in het 
hart van een langere geschiedenis van 
verwaarlozing van de economische 
opportuniteiten van de massa, en in 
het uitblijven van een duurzame en 
rechtvaardige investering in publieke 
diensten en sociale en economische 
rechten. De Conservatieven en de me-
dia leggen zich gemakshalve neer bij 
de idee dat er een natuurlijke slecht-
heid in de mensen zit die zorgt voor 
het geweld en het verzet tegen de 
sociale normen. Deze zeer conserva-
tieve mantra gaat al terug tot de reac-
tie van de Britse politici op de Franse 
revolutie en de opkomst van het so-
ciaal protest. Het zware geweld en 
de chaos afdoen als louter crimineel, 
staat echter gelijk aan het negeren 
van de context. Het is ook toestem-
men met de in Amerika en Europa  
alsmaar populairder wordende idee 
dat staatsactie om jobs te creëren en 
de uitbreiding van de bijstand  voor 
de werklozen en kwetsbaren, de eco-
nomische groei niet ten goede komt. 
Voor al diegenen die de vergelijkingen 
met Griekenland ontkennen: maak 
kennis met de vruchten van de be-
sparingen. n

www.redpepper.co.uk

De sociale realiteit van vele jongeren is dat ze leven in  
een consumptiemaatschappij waarin iedereen 

aangemoedigd wordt om zich te meten aan de goederen 
die ze kopen of bezitten. Merken moeten een identiteit 

verlenen aan de eigenaars ervan.
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de mobilisatie van de chileense 
studentenbeweging | brittany peterson

Er heerste een gespannen sfeer op donderdag 25 augustus in de Chileense hoofdstad Santiago. Na een 
massale betoging in de namiddag verzamelden bijna 200.000 mensen op de hoeken van de straten en 
sloegen met lepels op potten en pannen als een teken van protest. De acties markeerden de tweede en 
laatste dag van een nationale staking in de Chileense steden voor de hervorming van het onderwijs.  

Het maandelijkse minimumloon in 
Chili is 385 dollar. Het gemiddelde 
maandelijkse schoolgeld per student 
is 485 dollar. Hoger onderwijs wordt 
alsmaar onbereikbaarder voor de 
jeugd in Chili. Steeds meer studenten 
moeten enorme leningen aangaan bij 
de banken om hun hogere studies te 
kunnen betalen. De gemiddelde to-
tale schuld gegenereerd voor studies 
is 40.000 dollar per student. En de stu-
denten hebben er genoeg van. Begin 
juni begonnen de Chileense scholieren 
en studenten met de vreedzame over-
name en bezetting van hun scholen 
en campussen. Ze hielden er allerlei 
bijeenkomsten en vergaderingen, en 
weigerden de lessen te hernemen tot 
het ministerie van Onderwijs de sy-
stematische hervormingen zou door-
voeren die de Nationale Studenten 
Federatie eist. Sinds de kleinschaligere 

studentenprotesten van 2006 waren er 
al occasionele stakingen, maar vooral 
een stijgende frustratie bij studenten 
en hun families omwille van de opge-
blazen kosten van het onderwijs. De 
studentenbeweging van vandaag, die 
veel groter is dan de beweging van 
2006, heeft de steun van de studenten 
van de middelbare scholen en van 
het hoger onderwijs, van professoren, 
van families, van arbeiders en van de 
meerderheid van de bevolking. 82% 
van de Chilenen is voor een hervor-
ming van het onderwijs. 26% van de 

bevolking staat achter het beleid van 
president Piñera.

Hervormingen
Weken aan een stuk werkten de stu-
denten aan hun voorstellen die ze 
wilden presenteren aan het Minis-
terie van Educatie. De finale eisen, 
waarover ze stemden, zouden het 
huidige onderwijssysteem volledig 
omgooien. De laatste hervorming 
die nog werd doorgevoerd in het be-
staande onderwijssysteem dateert al 
van tijdens de dictatuur van Pinochet 
(1973-1990). Het overheidsbudget 
voor educatie werd toen met meer 
dan de helft verminderd. Momenteel 
loopt slechts 45% van de middelbare 
schoolstudenten school in traditio-
nele publieke scholen, de rest gaat 
naar private instellingen. De meeste 
universiteiten zijn sowieso privé-

initiatieven, waar veel winst gemaakt 
wordt op de rug van de studenten. Er 
zijn geen nieuwe publieke universi-
teiten meer opgericht sinds het einde 
van het Pinochet-tijdperk, ondanks 
de drastische stijging van het aantal 
studenten sindsdien. 

een tandje bijSteken
De studenten eisen vandaag een nieuw 
onderwijssysteem dat kwaliteitsvol is, 
publiek gesubsidieerd wordt en dat 
bedrijven en individuen verbiedt om 
er winst mee te maken. De Piñera-re-

gering bood twee verschillende voor-
stellen tot hervormingen aan, één in 
juli en één begin augustus, maar de 
studenten vonden beiden ambigu en 
onvoldoende. Ze eisten dat er een 
nieuw voorstel opgesteld zou worden. 
In tussentijd verzonnen de studenten 
nieuwe en creatieve manieren om te 
protesteren, wat ertoe geleid heeft dat 
de aandacht van de Chileense pers ge-
vestigd werd op de hervormingen die 
ze eisten. Na ontelbare acties en geen 
adequate oplossingen besloten de 
studenten om de beweging te radica-
liseren. Ze organiseerden straatblok-
kades en ‘cacerolazos’, een actievorm 
waarbij er geklopt wordt op potten en 
pannen in de straten en de hele buurt 
meedoet (ten tijde van Pinochet was 
deze vorm van protest het begin van 
de volksbeweging tegen de dictatuur). 
Als de protesten langer duurden dan 
de goedgekeurde tijdspanne interve-
nieerde de politie. De meest beklijven-
de protestacties waren ongetwijfeld 
de hongerstakingen. In het Noorden 
van Chili in de havenstad Antofagasta 
gingen er drie studenten in hongersta-
king op 27 juli 2011. Een vierde ver-
voegde hen 2 dagen later. Sebastian 
Varela, één van de hongerstakers in 
Antofagasta zei: ”in een geavanceerde 
maatschappij, zijn de idealen van een 
persoon het belangrijkste wat er is. 
Onze ouders hebben ons en de pers 
laten weten dat ze niet voor de hon-
gerstaking als een protestmiddel zijn 
omdat het onze fysieke integriteit in 
gevaar brengt, maar ze geloven met 
een grote overtuiging in onze idealen 
en ons doel.” Op 14 augustus staakten 
de 4 studenten hun hongerstaking 
omwille van de ernstig achteruitgaan-
de gezondheid van één van hen en ook 
omwille van anonieme bedreigingen 
tegen hun ouders. 31 andere studen-
ten namen de fakkel van hen over en 
gingen op hun beurt in hongerstaking. 

Alsmaar meer Chileense studenten 
moeten enorme leningen aangaan bij 
de banken om hun hogere studies te 

kunnen betalen.  
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Hun aantal verminderde echter dage-
lijks omdat ze gehospitaliseerd moes-
ten worden. Op het moment van dit 
schrijven is er een hongerstaking aan 
de gang in een middelbare school, 
Daria Salas, in Santiago. Daar voegde 
de vader van één van de jongeren zich 
zelfs bij de actie.  

aLgemene Staking
De regering van Piñera was er tegen 
midden augustus nog altijd niet in 
geslaagd om met een nieuw voorstel 
voor de studenten op de proppen te 
komen. “Niets in dit leven is gratis” 
reageerde president Piñera enigszins 
filosofisch. Dit brengt ons terug bij 
het initiële probleem. De meerder-
heid van de Chilenen moeten zich 
zwaar in de schulden werken om hun 
eigen educatie of die van familieleden 
te kunnen bekostigen. De studenten 
benadrukken echter dat de middelen 
om een kosteloos publiek onderwijs 
te betalen er wel degelijk zijn. Ze stel-
len onder meer dat Chili meer geld 
zou hebben voor publiek gebruik als 
het land de lucratieve mijnindustrie 
(vooral de koperontginning) zou na-
tionaliseren. Op 14 augustus weigerde 
de Nationale Studenten Federatie een 
uitnodiging om te onderhandelen in 
het parlement tot de regering zich 
akkoord had verklaard om te wer-
ken aan gratis onderwijs in Chili. Op 

16 augustus gingen de leiders van de 
studentenbeweging hun standpunten 
alsnog gaan uitleggen aan het Parle-
mentair Comité Educatie. De regering 
deed op 18 augustus een nieuw voor-
stel om het onderwijssysteem te her-
vormen. Ze hoopte dat de verlaagde 
intrest op studieleningen en een ver-
hoging van het aantal studiebeurzen 
de studenten tot bedaren zou bren-
gen. De Chileense studenten wezen 
dit inmiddels derde voorstel echter 
opnieuw af en organiseerden dezelf-
de dag nog massale protesten. Op 21 
augustus volgde een massabetoging. 
Ze riepen ook op tot een algemene en 
nationale staking, waarbij ze alle bur-
gers en zakensectoren vroegen om op 
straat te komen voor de hervorming 
van het onderwijs. Op 24 en 25 augus-
tus werd met de actieve steun van de 
vakbondsfederatie ‘Central Unitaria 
de Trabajadores de Chile’, massaal 
aan die oproep gehoor gegeven. In 
eerste instantie waren de protesten 
vreedzaam, maar later ontstonden 
er gewelddadige opstootjes toen ge-
maskerde personen scholen in brand 
begonnen te steken en private en pu-
blieke eigendommen probeerden te 
beschadigen. Dit alles leidde tot de 
onvermijdelijke confrontaties met 
de politie. Op twee dagen van protest 
werden er 1394 mensen opgepakt, 153 
politieagenten en 53 burgers raakten 

gewond en de politie schoot hoogst-
waarschijnlijk een 16 jarige student 
dood.  

De avond van 25 augustus ver-
oordeelde vice-minister van Bin-
nenlandse Zaken Rodrigo Ubilla de 
gebeurtenissen: “Chili heeft niets te 
vieren vandaag. We moeten verdrietig 
zijn omdat we er niet in geslaagd zijn 
om de grote problemen en uitdagin-
gen waar dit land mee geconfronteerd 
wordt, op een vreedzame manier aan 
te pakken”. Het geweld, dat regelmatig 
wel eens opflakkert gedurende grote 
publieke protestacties in Chili, werd 
fel uitvergroot in de media, zeker in 
vergelijking met de verslaggeving over 
de gigantische aantallen burgers die 
vreedzaam op straat waren gekomen 
tegen het huidige onderwijssysteem 
en het economisch beleid. Honderd-
duizenden vreedzame manifestanten 
participeerden aan betogingen in ste-
den van het uiterste noorden tot in 
het uiterste zuiden van het land. Ze 
verenigden zich allemaal om dezelfde 
wens uit te drukken: de regering moet 
werk maken van een kwaliteitsvol, 
gratis en niet op winst gericht onder-
wijssysteem voor alle studenten. 

antofagaSta
In Antofagasta, dat 1100 kilometer ten 
noorden van de hoofdstad Santiago 
ligt, kwamen tienduizenden van de 

Hongerstaker in Antofagasta (foto: Brittany Peterson)
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de Chileense regering dringend werk 
maken van een kwaliteitsvol, gratis en 

niet op winst gericht onderwijssysteem 
voor alle studenten.

400.000 inwoners de straat op. Carlos 
Cubillos, de politiecommandant van 
Antofagasta, vertelde dat de studen-
ten er over het algemeen geen proble-
men maakten. “Het is zeer vreedzaam 
gebleven in Antofagasta omdat we 
voortdurend in contact stonden en 
overlegden met de studentenleiders”, 
zei hij. Sebastián Quiróz, een 21-jarige 
student geneeskunde omschreef de 
protesten in Antofagasta als vreed-
zaam maar ook apolitiek. Juffrouw 
Tapia marcheerde samen met een 
groep van haar vrouwelijke collega’s 
uit een plaatselijk kinderdagverblijf. 
“We werken vandaag niet”, zei ze, 
“maar het is om de toekomst van de 
kinderen te verzekeren. Vele fami-
lies worden namelijk voor de keuze 
gesteld: kopen we een huis of sturen 
we onze kinderen naar school?” Vol-
gens Tapia staat de meerderheid van 
de families die betalen om hun kind 
in haar dagverblijf te plaatsen, achter 
de algemene staking. Het loon voor 
de twee dagen dat Tapia staakte zal 
worden afgetrokken van haar door de 
staat gesubsidieerde loon. “Het maakt 
niet uit, men moet opofferingen doen 
in elke strijd en dit is onze opoffering”, 
reageert ze. Gabriel Alvarez, een pro-
fessor in de ingenieursopleiding aan 
de universiteit van Antofagasta, zat al 
een uur voor de betoging zou vertrek-
ken op de trappen van het universi-
teitsgebouw te overleggen met twee 
collega professors. “Een deel van mijn 
studies werd betaald door de staat”, 
vertelde hij. “Als ik die hulp niet had 
gekregen, zou ik nu geen professor 
zijn. Sommige masters kosten tot 650 
dollar per maand, wat gelijk staat aan 
een startersloon voor werknemers 
met een hogere opleiding. Er zijn 
sommige studenten die ondanks dat 

ze hun hele leven zullen werken, nooit 
zullen kunnen afbetalen wat ze van de 
bank leenden voor hun studies”, legde 

Alvarez uit. Hij had het ook over het 
verband tussen de kwaliteit van het 
onderwijs en de pensioenen: “Er zijn 
professoren die zeer oud zijn, maar 
die geen enkele motivatie hebben om 
te stoppen met werken omdat de pen-
sioenen zo extreem laag zijn. Die men-
sen willen eigenlijk niet meer werken 
en weten vaak niet eens hoe ze een e-
mail met een bijlage moeten verzen-
den. Als de pensioenen opgetrokken 
zouden worden, zouden de oudere 
professoren een stimulans hebben 
om effectief op pensioen te gaan, wat 
dan weer plaatsen zou creëren voor 
nieuwe jongere professoren”. Volgens 
de student burgerlijk ingenieur Cris-
tián Daza was de grote betoging in An-
tofagasta “een belangrijke stap in het 
terug opeisen van het sociaal bewust-
zijn van de stad, dat verloren gegaan 
was door de dictatuur van Pinochet en 
de neoliberale invloeden.” Antofagasta 
heeft zowel hoge kosten, omwille van 
de afgelegen ligging in de woestijn, als 
een hoge levensstandaard, omwille 
van de beschikbaarheid van goed be-
taalde posities in de mijnindustrie. 
“Het is moeilijk om hier te zien dat de 
zaken er niet zo rooskleurig voorstaan 
als ze graag willen doen uitschijnen” 
zei Daza. “Maar deze beweging rond 
het onderwijs heeft de inwoners van 
Antofagasta geleerd dat ze elkaar no-
dig hebben”, legde hij uit. “Ze komen 
hier niet op straat omdat ze dat leuk 
vinden, maar omdat ze elkaars hulp 
nodig hebben bij het afdwingen van 
hervormingen in het onderwijs en 
in de economie. We zijn hier voor de 
toekomstige generaties, voor onze 
kinderen. Dat is wat ons motiveert”. 
De generatie van Cristián Daza is de 
eerste die mobiliseert zonder angst 
voor repressie vanwege de over-

heid. De plaatselijke studentenleider 
Alexandra Kala zei voor de mars be-
gonnen was dat ze uitgeput was van 

het constant mobiliseren. Maar toen 
ze aankwam op de plaats van afspraak 
en alle mensen zag roepen, kreeg ze 
naar eigen zeggen onmiddellijk weer 
energie. 

recentSte  
ontWikkeLingen
Op 26 augustus 2011, de dag na de be-
eindiging van de algemene nationale 
staking, deed Cecilia Morel, de vrouw 
van de Chileense president Piñera, 
een uitspraak die mijlenver verwij-
derd was van wat de gemobiliseerde 
Chileense bevolking wou horen. Op 
het populaire ochtendprogramma 
op de televisie ‘Bienvenidos a Todos’ 
(Goedemorgen iedereen) verdedigde 
ze het argument van de regering-
Piñera dat onderwijs onmogelijk 
gratis kon zijn voor iedereen in Chili, 
met een populistische omkering van 
de argumentatie. “Waarom zouden we 
iedereens middelen (de middelen van 
de belastingbetaler) gebruiken om de 
rijkste 10% te financieren?”, vroeg ze 
zich luidop af. Gratis onderwijs komt 
immers iedereen ten goede ook dege-
nen die het niet nodig hebben. Camila 
Vallejo, de jonge mondige voorzitster 
van de Nationale Studentenfederatie 
en hèt gezicht van de onderwijsbewe-
ging, tweette een antwoord op de visie 
over sociale rechtvaardigheid van de 
familie Piñera. “Piñera heeft gelijk. De 
rijken zouden eigenlijk moeten beta-
len, via een herverdeling van de inko-
mens. Belastingshervormingen nu!”

Hoewel de regeringsvoorstellen 
van 18 augustus niet voldeden aan 
de verwachtingen van de studenten, 
aanvaardden ze een uitnodiging om 
met de president te gaan spreken. De 
Nationale Studenten Federatie zou in 
gesprek treden met president Piñera 
en een aantal van zijn kabinetsleden 
op zaterdag 3 september. “Dit is geen 
werkgesprek noch een ronde tafel”, zei 
Vallejo vooraf. “Dit is alleen een kans 
om de president persoonlijk te ont-
moeten zodat hij ons een rechtstreeks 
antwoord kan geven op onze lijst van 
12 eisen en het ziet er naar uit dat hij 
dit ook zal doen”. Voor de Studenten 
Federatie zich bereid verklaarde om 
de president te ontmoeten werden er 
drie voorwaarden gesteld. Ze eisten 
ten eerste dat de regering het 12-pun-
tenprogramma van de studenten in 
consideratie zou nemen. De tweede 
voorwaarde was dat de regering twee 
nieuwe onderwijswetten, naar voren 
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Camila Vallejo, voorzitster van de Nationale Studenten Federatie

gebracht in hun voorstel van 18 au-
gustus, nog niet zou doorvoeren. De 
studentenleiders argumenteerden dat 
deze wetten opgesteld waren zonder 
hun inbreng en dus herschreven zou-
den moeten worden in een gezamen-
lijke inspanning tussen de regering en 
de studenten. Als derde voorwaarde 
eiste de Studenten Federatie een for-
meel onderzoek naar de dood van de 
16-jarige Manuel Gutiérrez, die op 
25 augustus in de borst geraakt werd 
door een kogel. Getuigen zeggen dat 
de schutter een politieagent was. 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Rodrigo Hinzpeter kondigde maandag 
29 augustus aan dat er zeker een on-
derzoek zou komen naar de mogelijke 
moord op de jongeman. “Alle mensen-
rechten van de hele bevolking moeten 
gerespecteerd worden, en dat is een 
principe dat deze regering verdedigt” 
zei Hinzpeter. Ondertussen roepen 
meer en meer mensen om zijn ontslag. 

Op woensdag 31 augustus keurde 
de Chileense Senaat een wetsvoorstel 
goed dat het maken van winst in ge-
deeltelijk gesubsidieerd onderwijs 
moet tegengaan. In Chili zijn er drie 
types van scholen. Er zijn de vele pri-
vé-scholen met winstoogmerk, er zijn 
de scholen die volledig afhankelijk zijn 
van staatssubsidies of publieke scho-
len en dan heb je een derde categorie 
van scholen genaamd ‘sostenedores’. 
Dit type van scholen voorziet bij-
voorbeeld het gebouw en bepaalde 
middelen zelf, maar krijgt voor een 
stuk ook staatssubsidies. Het nieuwe 
wetsvoorstel heeft eigenlijk alleen 
betrekking op deze laatste categorie. 
De privé-investeerders in deze gedeel-
telijk gesubsidieerde scholen kunnen 
bijvoorbeeld via inschrijvingsgelden 
heel wat winsten opstrijken. Aan deze 
praktijk wil men met de voorgestelde 
wet een einde stellen. De minister van 
Educatie Felipe Bulnes hield vlak voor 
de stemming in de Senaat nog een fel 
pleidooi tegen het nieuwe wetsvoor-
stel. Hij zei dat het nieuwe project 
“de kwaliteit van het onderwijs geen 
centimeter vooruit zou helpen” en 
dat het met de toekomst speelt van 
1.200.000 studenten en 4000 gedeel-
telijk gesubsidieerde middelbare 
scholen. Hij vindt net als president 
Piñera en de rest van het kabinet dat 
de oplossing ligt in het afschaffen van 
onderwijsinstellingen die geen kwa-
liteitsonderwijs aanbieden en niet 
in het ontzeggen van subsidies aan 

kwaliteitsvolle scholen, zelfs al zijn 
ze op winst gericht. De gedeeltelijke 
subsidiëring van deze vaak religieuze 
instellingen geven net de kans aan 
minder welgestelde gezinnen om hun 
kinderen toch naar private lagere en 
middelbare scholen te sturen. Dit is 
uiteraard een scheve redenering want 
vermits deze scholen eveneens winst 
willen en moeten maken, houden ze 
de inschrijvingsgelden ondanks sub-
sidies – hoewel lager dan in private 
scholen – toch vaak artificieel hoog. 
Privaat onderwijs wordt in Chili be-
schouwd als van hogere kwaliteit. 
Omdat deze scholen per definitie kin-
deren moeten aantrekken om winst-
gevend te kunnen draaien, steken ze 
veel geld in mooiere gebouwen, een 
modernere infrastructuur, enzovoort. 
Publieke scholen worden klassiek ge-
frequenteerd door iedereen die zelfs 
de gedeeltelijk gesubsidieerde scho-
len niet kan betalen. De afschaffing 
van de tussencategorie van gesubsi-
dieerde private scholen zou dus hon-
derdduizenden families verplichten 
om ofwel toch de zeer hoge school-
gelden van de private instellingen op 
te hoesten of hun kinderen massaal 
naar de publieke scholen van ‘lagere’ 
kwaliteit te sturen. Het is nuttig om 
hier nog eens te wijzen op de speci-
fieke eisen van de protestbeweging. 
Het wetsvoorstel van de Senaat komt 
niet voor in hun 12-eisenplan. Zij wil-
len in de eerste plaats gratis publiek 
onderwijs, vrij van winstmakerij, 
maar tegelijkertijd ook kwalteitsvol. 
Het verbieden van het gesubsidieerd 
privaat onderwijs zal de kwaliteit van 

het onderwijs op zich inderdaad niet 
vooruit helpen. Het zal het publieke 
net alleen overspoelen met vele extra 
scholieren zonder dat het daar extra 
middelen  voor krijgt. De allerbelang-
rijkste stap in de hervormingen zoals 
geëist door de studentenbeweging is 
dan ook de dringende verbetering van 
de kwaliteit van het Chileense publie-
ke onderwijssysteem. Zodat publieke 
educatie geen sociale en economische 
straf is voor arme families, maar een 
belangrijke stap op de weg naar een 
betere toekomst voor elke student. 
Het recente wetsvoorstel raakt ook 
op geen enkele manier aan de private 
instellingen met winstoogmerk.       

De ontmoeting op 3 september 
van de studentenvertegenwoordigers 
met president Piñera en minister van 
Onderwijs Felipe Bulnes duurde meer 
dan drie uren. In een verklaring na de 
vergadering benadrukte Bulnes dat 
de studenten en de administratie heel 
wat doelstellingen delen. Voorzitter 
van de Studenten Federatie, Camila 
Vallejo, stelde dat de bijeenkomst de 
opinies duidelijker heeft gemaakt. Ze 
verklaarde: “Het is belangrijk om vast 
te stellen dat de wil er is om vooruit-
gang te boeken”. Nu moeten de stu-
denten beslissen of ze zullen deelne-
men aan een formele rondetafel met 
de regering en onder welke voorwaar-
den.  n

Brittany Peterson is een onafhankelijke 
multimedia journaliste die momenteel in 
de Chileense stad Antofagasta verblijft.  
(www.brittany-peterson.com of volg haar via 
Twitter @brittanykamalei).
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kinderarmoede in de vS | antoine uytterhaeghe

Bijna alle media-aandacht in de Verenigde Staten gaat naar de gewapende kruistochten van het 
westers imperialisme. De democratie en de vrijheid worden immers op spectaculaire wijze verdedigd. 
Een aantal prangende kwesties in de eigen Amerikaanse samenleving worden veel minder mediage-
niek geacht. Zo is er het zeer ernstige probleem van de alsmaar stijgende armoede in de VS. 
Niet alleen de media zwijgt erover, ook president Obama haalt dit netelige probleem liever niet aan in 
zijn publieke optredens.

Volgens een recent rapport van de 
Amerikaanse niet-gouvernementele 
‘Annie E. Casey Foundation’ leven 1 op 
de 5 kinderen in de Verenigde Staten 
in armoede. Terwijl de ouders gecon-
fronteerd worden met werkloosheid, 
zeer lage lonen en een crisis in de 

huisvesting, zijn het de jongste leden 
van de samenleving die het meest lij-
den onder dit alles. Het laatste ‘Kids 
Count’-rapport van de Annie E. Casey 
Foundation toont aan dat gedurende 
de voorbije tien jaar de kinderar-
moede in 38 van de 50 Amerikaanse 
staten aangroeide. Laura Speer van de 
Annie E. Casey Foundation verklaarde 
het volgende over de conclusies van 
het rapport: “De recente economische 
recessie heeft heel wat van de econo-
mische vooruitgang voor kinderen die 
er geboekt was aan het einde van de 
jaren 1990, volledig weggevaagd”. Ze 
voegde daaraan toe: “Bijna 8 miljoen 
kinderen leefden in 2010 in gezinnen 
waar tenminste één ouder actief op 
zoek was naar werk, maar voorlopig 
werkloos was”. Dit cijfer is een verdub-
beling ten opzichte van 2007. 

WeLzijn
Wanneer we kinderarmoede be-
schouwen als een barometer voor het 
welzijn in de maatschappij, dan zijn 
de bevindingen van het rapport een 
aanwijzing over de algemene leefom-

standigheden in de VS. De kloof tus-
sen de superrijken en de overgrote 
meerderheid van de bevolking blijft 
er verbreden. Met de voorgestelde 
besparingen in het overheidsbudget, 
zowel op het niveau van de staten als 
op het federale niveau, zullen de om-

standigheden waar de kinderen en de 
jeugd mee geconfronteerd worden 
ongetwijfeld nog verslechteren in de 
aankomende periode. In 2009 was 20% 
van de Amerikaanse kinderen – onge-
veer 14,7 miljoen – arm. Dat waren 
2,5 miljoen meer arme kinderen dan 
in het jaar 2000, toen het armoede-
percentage op 17% lag. De armoede in 
de VS is het hoogst in het zuiden, het 
zuid-westen en in de oostelijke regio 
van New-York tot Alabama, Mississip-
pi en Georgia. De staat Mississippi is 
het zwaarst getroff en. Maar liefst 31% 
van de kinderen is er arm. In de noord-
oostelijke regio New England – dat de 
staten Maine, New Hampshire, Ver-
mont, Massachusetts, Rhode Island en 
Connecticut omvat – vaart men  iets 
beter. In New Hampshire, de staat met 
de laagste armoedecijfers in de VS, 
leeft echter nog altijd 11% van de kin-
deren in armoede. De hoogste graden 
van kinderarmoede vindt men terug 
bij de Afro-Amerikanen (36%), de au-
tochtone Indiaanse gemeenschappen 
(35%) en de Amerikanen van Latijns-
Amerikaanse afkomst (31,2%). Alleen 

bij de Aziatische Amerikanen zag men 
het afgelopen decennium een daling 
in de kinderarmoede. De offi  ciële ar-
moedegrens voor 2009 was 21.756 dol-
lar per jaar voor twee volwassenen en 
twee kinderen, een afschuwelijk laag 
inkomen. Gezinnen met een totaal 
inkomen dat tot tweemaal hoger ligt 
dan de vastgelegde armoedegrens – 
tot 44.700 dollar voor een gezin van 
4 personen in 2011 – hebben het nog 
moeilijk om in hun basisbehoeften 
te voorzien. Volgens het rapport zijn 
“het niet kunnen betalen van de huur, 
de afsluiting van de nutsvoorzienin-
gen, een onvoldoende toegang tot ge-
zondheidszorg en kinderopvang, en 
voedselonzekerheid” ervaringen die 
vaak voorkomen bij families die gede-
fi nieerd worden als ‘lage inkomens-
gezinnen’. In 2009 leefde bijna de helft 
van alle kinderen jonger dan drie jaar 
– ongeveer 6 miljoen baby’s en peuters 
– in gezinnen met een laag inkomen. 
In deze cruciale jaren voor hun ont-
wikkeling vormt armoede het groot-
ste gevaar voor kinderen. Volgens het 
Kids Count’-rapport evolueren de her-
senen van kinderen in de eerste drie 
levensjaren zeer vlug. De kwaliteit van 
relaties en de omgeving in deze vroege 
levensfase kan een blijvend eff ect heb-
ben op de latere ontwikkeling van de 
kinderen.

SociaaL-economiScHe 
toeStand
De stijging van de kinderarmoede is 
het rechtstreekse gevolg van de groei-
ende werkloosheid door de economi-
sche recessie. De langdurige werkloos-
heid in het bijzonder is dramatisch 
gestegen. Bij het begin van de huidige 
recessie was het aandeel van de lang-
durig werklozen 17% van het totaal 
aantal mensen zonder werk. Vandaag 
maken zij 45% uit van het totaal aantal 
werklozen. Arbeidersbanen zijn voor 
een groot deel vervangen door slecht 
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Volgens het Kids Count-rapport heeft 
men vandaag twee inkomens nodig om 

dezelfde levensstandaard te kunnen 
aanhouden als een fabrieksarbeider 

een generatie geleden.
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betaalde jobs in de dienstensector. Vol-
gens het rapport heeft men vandaag 
twee inkomens nodig om dezelfde le-
vensstandaard te kunnen aanhouden 
als een fabrieksarbeider – aangesloten 
bij de vakbond en alleen beschikkend 
over een middelbareschooldiploma – 
een generatie geleden. In arme families 
of gezinnen met lage inkomens wor-
den kinderen ontstoken van de meest 
primaire basisbehoeften. Voor de ou-
ders die werkloos zijn of moeten wer-
ken voor een armoedig loon is het een 
dagelijkse zorg om het nodige voedsel 
op tafel te krijgen, om een deftige wo-
ning te betalen en om medische zor-
gen en kinderopvang te bekostigen. 
Belangrijke zaken voor de opvoeding 
zoals schoolboeken, speelgoed en ver-
rijkende activiteiten zijn vaak te duur. 
De last van economische onzekerheid 
kan leiden tot een verhoogd stress-
niveau, dat zich kan manifesteren in 
depressies en angsten bij zowel de ou-
ders als de kinderen. Dit alles verhoogt 
ook het risico op drugs- en alcoholmis-
bruik, en huiselijk geweld.  

Arme kinderen groeien vaker op 
in families die geen ziekteverzekering 
hebben. In 2008 waren er ongeveer 12 
miljoen gezinnen met kinderen jon-
ger dan 18 jaar die niet verzekerd wa-
ren voor gezondheidsproblemen. Dit 
vertaalt zich in een gebrek aan stan-
daard medische zorgen voor miljoe-
nen Amerikaanse kinderen. Het Kids 
Count-rapport geeft aan dat sinds 
2007 de gezinnen van 53 miljoen kin-
deren geconfronteerd werden met het 
feit dat ze de hypotheek op hun hui-
zen niet meer konden afbetalen. Ne-
vada, de staat die het zwaarst te lijden 
heeft gehad onder de woningcrisis is 
tevens de staat met het grootste aan-
tal kinderen die uit hun huizen gezet 
zijn (13%). Nevada wordt gevolgd 
door Florida, Arizona, Californië, 
Michigan, allemaal staten waar een 
recordaantal gezinnen hun huizen 
moesten verlaten. De woonkosten 
zijn vooral voor gezinnen met een 
laag inkomen enorm belastend, of ze 
nu huren of hun eigen huis afbetalen. 
In 2009 leefden 21 miljoen kinderen 
uit gezinnen met een laag inkomen 
(dat is 67 %) in huishoudens waar 

meer dan 30% van het inkomen naar 
de huisvestingskosten ging. Dit bete-
kent dat deze disproportionele som-
men gespendeerd aan huisvesting, 
niet beschikbaar waren voor andere 
noodzakelijk uitgaven, zoals voedsel, 
vervoer, gezondheidszorg, enzovoort.

Een belangrijke parameter voor 
de conditie van kinderen is hun ge-
boortegewicht. Borelingen die minder 
wegen dan 2,5 kg lopen meer risico 
op problemen bij hun ontwikkeling, 
op beperkingen en hebben meer kans 
om te sterven binnen het eerste le-
vensjaar. Het percentage baby’s dat 
geboren werd met ondergewicht was 
in het jaar 2006 het hoogste in 4 de-
cennia: 8,3%. In 2008 zag men een zeer 
licht daling naar 8,2%, maar dit per-
centage lag nog altijd een pak hoger 
dan in het jaar 2000. In 2009 stierven 
in de Verenigde Staten 6,6 zuigelingen 
op 1.000 geboortes binnen hun eerste 
levensjaar. Vroeggeboorten, onder-
gewicht bij de geboorte, aangeboren 
afwijkingen en wiegendood zijn de 
belangrijkste doodsoorzaken bij zui-
gelingen.

grimmig vooruitzicHt
Het Kids Count-rapport stelt een re-
sem maatregelen voor om de stijging 
van de armoede bij Amerikaanse kin-
deren te stuiten. Deze omvatten het 
verbeteren van het voedselbonnen-
programma, het goedkoper maken 
van de gezondheidszorg, het verlen-
gen van de werkloosheidsuitkerin-
gen (die nu beperkt zijn in tijd), en-
zovoort. De programma’s waarvan de 
Annie E. Casey Foundation voorstelt 
ze te versterken, lijken ironisch ge-
noeg wel sterk overeen te komen met 
de programma’s die op de checklist 
staan van de regering om geschrapt 
te worden wegens besparingen. Als 
het parlement niet meer ingrijpt zal 
de termijn van de werkloosheidsuit-
keringen eind dit jaar ingekort wor-
den. De implementatie van de door 
Obama aangebrachte hervorming in 
de gezondheidszorg zal individuen 
en families verplichten om zich te 
verzekeren of een boete te betalen, 
maar zal geen enkele controle uitoe-
fenen op de bedragen die de verzeke-

ringsmaatschappijen vragen voor de 
polissen of op de voorwaarden ervan. 
De miljoenen extra Amerikaanse fa-
milies die bijstand zoeken via het 
SNAP-voedselbonnenprogramma, 
via het ‘Temporary Assistance for 
Needy Families’-fonds en via  MEDI-
CAID, zullen geconfronteerd worden 
met een drastische vermindering van 
de beschikbaarheid van deze dien-
sten. De verschillende staten hebben 
te kampen met groeiende deficiten, 
en de Obama-administratie en het 
parlement zijn vastbesloten om de 
vooropgestelde besparing van 350 
miljard dollar door te voeren. Een 
aanzienlijk deel daarvan willen de 
gezagsdragers recupereren in de 
sociale zekerheid en de publieke 
diensten. Aan de belastingvoorde-
len van de superrijken (ingevoerd 
door Bush) wordt niet geraakt (on-
danks een pleidooi van één van hen, 
zakenman Warren Buffet, om dit wel 
te doen). De post Defensie is in de VS 
goed voor ongeveer 30% van de over-
heidsuitgaven maar zal slechts in-
staan voor 10% van de besparingen. 
De Verenigde Staten is een land dat 
duidelijk het welzijn en de toekomst 
van zijn jongere generaties uit het 
oog is verloren.  n

Bron: Annie E. Casey Foundation, Kids Count 
Data Across states 
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De stijging van de kinderarmoede is het rechtstreekse 
gevolg van de economische recessie.



10 jaar oorlog in
aFgHaniSTan

ongelukkige Verjaardag!

WaT er aan de laaTSTe Tien jaar VooraF ging
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10 jaar oorlog in 
aFgHaniSTan

ongelukkige Verjaardag!

Op 7 oktober 2011 is het exact tien jaar geleden dat de VS Afghanistan binnenviel als reactie op  
de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in New York. Het werd de eerste militaire operatie  

binnen de Amerikaanse 'globale oorlog tegen het terrorisme'.

soetkin van muylem

Al sinds 2001 probeert Vrede de aandacht te ves-
tigen op de nutteloosheid van een gewapende 
interventie in dit arme Zuid-Aziatische land. 

Zeker in het post-9/11 klimaat kon deze mening op niet 
veel bijval rekenen. Ook in progressieve kringen, in som-
mige mensenrechtenorganisaties en zelfs vredesorga-
nisaties was de steun voor de oorlog in Afghanistan ini-
tieel groot. De interventie werd door de uiteenlopende 
politieke krachten in de westerse regeringen als een 
noodzaak ervaren. Als de oorlog tegen het terrorisme al 
geen motivatie genoeg was, kwamen daar nog nobele ar-
gumenten zoals de installatie van een democratie, met 
respect voor de mensenrechten en de bevrijding van de 
Afghaanse vrouwen bovenop. Het was vooral dat laatste 
argument dat veel mensen in progressieve, liberale en 
zelfs anti-oorlogskringen over de schreef trok. Het was 
lang geleden dat er zo’n eensgezinde oorlogsbereidheid 
tentoongespreid werd in de wereld. En de VS verzekerde 
deze wereld er bovendien van dat de interventie niet 
lang hoefde te duren. De operaties verliepen echter he-
lemaal niet zo vlot als gepland. 

De vooropgestelde militaire doelstellingen van 
'Operation Enduring Freedom' waren het ontmantelen 
van de terroristische organisatie Al-Qaeda, het vatten 
van de Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden en het ver-
drijven van het fundamentalistische Taliban-regime 
dat sinds 1996 aan de macht was in Afghanistan. De 
NAVO nam gradueel de controle over de militaire ope-
raties in Afghanistan over en alsmaar meer landen lie-
ten zich overtuigen om te participeren. Momenteel 
leveren 48 verschillende staten troepen aan de 'Inter-
national Security Assistence Force' (ISAF), de NAVO-
troepenmacht in Afghanistan. Ook België stuurde een 
paar honderd soldaten en zes F-16 gevechtsvliegtui-
gen. Na 10 jaar is de balans van het grootschalig mili-
tair ingrijpen echter ronduit dramatisch te noemen. 
Al-Qaeda is als internationale organisatie absoluut 
niet gebonden aan een bepaald land dus tegen de VS-
inval hadden de belangrijkste kopstukken al lang hun 
biezen gepakt. Ze installeerden ondertussen cellen 
in andere landen. De Taliban werd initieel vlug van 
de macht verdreven, maar ging vrijwel onmiddellijk 
in het verweer. Vooral sinds 2005 groeide de invloed 
van de Taliban opnieuw aanzienlijk en dankzij de blij-
vende aanwezigheid van de buitenlandse troepen kon 
het zich zelfs een aura van nationalistisch verzet aan-
meten. Vandaag staan vele gebieden de facto onder de 
controle van de Taliban of van individuele krijgsheren 
die niet verbonden zijn met het centrale regime. Deze 

centrale regering, met president Karzai als uithang-
bord, is uiterst onpopulair bij de gewone bevolking. 
Ze wordt beschouwd als een marionettenregime van 
de VS en staat bekend om haar doorgedreven cor-
ruptie. Van de zogenaamde bevrijding van de vrouw 
is ook niet veel in huis gekomen. Afghanistan is één 
van de onveiligste landen ter wereld voor vrouwen. De 
meesten wagen zich dan ook niet onnodig buitenshuis 
en dragen nog altijd de boerka, voor het Westen het 
symbool bij uitstek van de onderdrukking. Alleen in 
de hoofdstad Kaboel kan men spreken van een verbe-
tering van de situatie, maar dan uitsluitend voor een 
bepaalde klasse van vrouwen. Voor de vele vrouwen 
in de armere wijken en in de rest van het land bleven 
de omstandigheden ongewijzigd of verslechterden ze 
zelfs. 

De Afghaanse bevolking kan maar weinig begrip 
opbrengen voor een buitenlandse macht die de men-
senrechten beweert te promoten maar tegelijker-
tijd voortdurend bombardementen uitvoert waarbij 
burgers het leven laten. Exacte cijfers zijn niet voor-
handen, maar de meest conservatieve schattingen 
hebben het over duizenden doden en een veelvoud 
aan gewonden. De oorlog heeft sinds 2001 bovendien 
miljoenen Afghanen naar de buurlanden verdreven 
en minstens een half miljoen mensen sloegen op de 
vlucht binnen Afghanistan zelf. Vandaag is de gemid-
delde levensverwachting van de Afghanen 44,5 jaar, 
meer dan 50% van de bevolking heeft geen toegang 
tot proper water en 257 kinderen op de 1000 halen hun 
5de levensjaar niet. Terwijl Afghanistan overduidelijk 
nood heeft aan ontwikkelingshulp blijven de ISAF-
landen massaal geld pompen in de totaal mislukte 
militaire operatie. De Amerikaanse belastingbeta-
lers hoestten, alleen voor de oorlog in Afghanistan, 
al 440 miljard dollar op. België spendeerde in 2010,  
104 miljoen euro voor de militaire operatie in Afgha-
nistan, een veelvoud van het ontwikkelingsbudget 
dat voorzien werd voor het land. De Amerikaanse 
president Obama kondigde onlangs een terugtrek-
king aan van 33.000 VS-troepen tegen de zomer van 
2012. Er zullen dan echter nog altijd dubbel zoveel VS-
soldaten aanwezig zijn in Afghanistan als bij Obama's 
aantreden. Het einde van de oorlog is dus nog niet in 
zicht. Iedereen die de geschiedenis van Afghanistan 
een beetje kende, waarschuwde bij het begin van de 
VS-demarche nochtans dat de operatie zeker niet van 
een leien dakje zou gaan. Het is niet te geloven dat de 
militaire experts van het Pentagon de situatie in Af-
ghanistan zo verkeerd hebben kunnen inschatten. Ze 
waren nochtans niet de eersten die hun tanden stuk 
beten op het land.   n 
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 WaT er aan de laaTSTe Tien 
jaar VooraF ging

Afghanistan heeft te kampen met een chronische instabiliteit. In de 19de eeuw was het gebied een pion 
in de Great Game tussen Tsaristisch Rusland en Brits-Indië. In de 20ste eeuw werd het onder de voet 

gelopen door het Rode Leger en daarna viel het ten prooi aan een gruwelijke burgeroorlog. Het nieuwe 
millennium bracht niet veel beterschap. De VS/NAVO-bezetting gaat in 2011 al haar tiende jaar in.  

soetkin van muylem

BonTe geScHiedeniS

Het gebied dat Afghanistan genoemd wordt, draagt 
de sporen van een lange en rijke geschiedenis. Het 
maakte in het verleden (niet altijd in zijn geheel) deel 
uit van vele grote rijken. In de 7de eeuw kwamen de Ara-
bieren naar Afghanistan en islamiseerden het, maar 
reeds lang daarvoor was het land het toneel van slag-
velden en bloeiende culturen. Heel wat historici bewe-
ren dat Afghanistan gerust de concurrentie met Egypte 
kan aangaan wat de waarde van de aanwezige arche-
ologische sites betreft. Afghanistan ligt dan ook heel 
strategisch tussen het Midden-Oosten, Centraal-Azië 
en het Indische subcontinent, pal op de klassieke zij-
deroute. Het rijke verleden van Afghanistan reflecteert 
zich vandaag in de etnisch zeer diverse bevolking. Het 
land is een waar lappendeken, de waaier aan etnische 
groepen (waarvan de Pasjtoen de grootste groep is), 
de vele talen, en de verschillende religieuze invloeden, 
getuigen van de overvloed aan culturen die het land 
heeft gekend. In de 6de eeuw voor Christus werd het 
huidige Afghaanse territorium opgenomen in het im-
mense Perzisch-Achaemenidische imperium. Dit rijk 
werd in de 4de eeuw v.Chris. ten val gebracht door de 
Macedonische veroveraar Alexander de Grote. Onder 
meer de Koesjana’s, de Parthen, de Hunnen, de Chio-
nieten, de Hepthalieten, de Sassanieden en de Turken 
passeerden allemaal de revue voor de intrede van de 
Arabieren rond 650 na christus. Pas na een strijd met 
de Chinezen, de Tibetanen en de Turken die de controle 
over de commerciële zijderoutes doorheen Afghanistan 
niet zomaar wilden afgeven, konden de Arabieren in de 
loop van de 8ste eeuw de overwinning claimen. Vanaf 
de 9de eeuw moesten zij op hun beurt plaats ruimen 
voor een reeks voornamelijk Iraanse en Turkse dynas-
tieën tot de Mongoolse veroveraar Djenghis Khan het 
Afghaans grondgebied in de 13de eeuw opslokte in zijn 
gigantische imperium, dat bijna geheel Azië en Europa 
omvatte. Aan het einde van de 14de eeuw veroverde de 
Turks-Mongoolse leider Timoer de belangrijkste Af-
ghaanse gebieden. Rond 1500 veroverden de Oezbeken 
vanuit het noorden het huidige Afghanistan. Hun op-
mars naar het zuiden werd echter gestuit door de eerste 
Iraans Safavidische koning. Het huidige Iran, maar ook 
de Zuid-Afghaanse stad Herat bleven zo uit de handen 

van de Oezbeken. Herat zou met een aantal tussenpo-
zen in Iraanse handen blijven tot het begin van de 18de 
eeuw. Ondertussen zou het noorden van Afghanistan en 
de westelijke stad Kandahar in de loop van de 16de eeuw 
deel gaan uitmaken van de Indiase Mogol-dynastie. De 
stichter van het Mogoel-rijk, Baboer, ligt trouwens be-
graven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. In de 16de en 
17de eeuw bekampten de Safavieden, de Oezbeken en de 
Mogols elkaar voortdurend, met als inzet de volledige 
heerschappij over het huidige Afghanistan. Het is in 
deze periode dat de Pasjtoen-stammen zich versprei-
den en hun leiders aangeduid werden door de Mogols 
en de Safavieden om als hun lokale vertegenwoordi-
gers tribuut in te zamelen en om hen te steunen in de 
strijd. De Pasjtoen vochten naargelang hun wisselende 
affiliaties dus tegen de Safavieden, de Mogols en onder-
ling. Toen de overkoepelende rijken in het begin van de 
18de eeuw in verval geraakten, wierpen verschillende 
Pasjtoen-confederaties zich succesvol in de strijd om 
de macht. In 1747 besliste een vergadering van de lei-
ders van de belangrijkste Pasjtoengroepen dat Ahmad 
Shah Durrani koning zou worden van het gebied dat 
ze bemachtigd hadden op de grote rijken: Afghanistan. 
Er is op dat moment nog geen sprake van een staat. 
De koning stond alleen aan het hoofd van de Pasjtoen-
troepen die erop uit trokken om grond en rijkdom te 
veroveren. De Pasjtoen-stammen behielden voor de 
rest verschillende gradaties van autonomie. 

durand-linie

In de 19de eeuw werden de grenzen van het huidige 
Afghanistan vastgelegd. Het door Pasjtoen gedomineer-
de gebied zag zich in die periode geprangd tussen twee 
op expansie beluste grootmachten. Ten noorden van 
Afghanistan lag Tsaristisch Rusland en in het zuiden 
lag het Britse koloniale rijk. Zij waren verwikkeld in 
een strijd om de hegemonie in Zuid- en Centraal-Azië. 
Afghanistan en zijn lokale leiders werden daarbij ge-
bruikt als pionnen in een spel. Eind 1838 brak de eerste 
Anglo-Afghaanse oorlog uit. De Engelsen vestigden zich 
in maart 1839 in Kaboel, maar het voortdurende en vu-
rige verzet van de Afghanen dwong hen om zich in 1842 
terug te trekken. De opmars van de Russen in Centraal-
Azië maakte de Britten echter nerveus. Ze konden niet 
toestaan dat Afghanistan onder de invloed zou vallen 
van een vijandelijke militaire grootmacht en zochten 
de oplossing in een nieuwe en deze keer succesvolle 
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poging om Afghanistan te veroveren via een tweede 
Anglo-Afghaanse oorlog (1878). Het Verdrag van Gan-
damak (1879) maakte van Afghanistan een Brits pro-
tectoraat. De Afghanen mochten hun zaakjes op bin-
nenlands vlak zelf regelen, maar het buitenlands beleid 
werd voortaan bepaald door Groot-Brittannië. Tijdens 
de Britse koloniale heerschappij werd de zuidelijke 
grens van Afghanistan met het toenmalige Brits-Indië 
vastgelegd. Deze 2640 km lange grens die Afghanistan 
vandaag van Pakistan scheidt, kreeg de naam Durand-
lijn mee, naar de minister van Buitenlandse Zaken van 
Brits-Indië. De grens werd getrokken dwars door het 
leefgebied van de Pasjtoenstammen. De Pasjtoen aan 
beide kanten van de grens en de opeenvolgende rege-
ringen van Afghanistan – die bijna altijd door Pasjtoen 
geleid werden – hebben deze grens nooit echt aanvaard. 
Sinds de markering ervan streven de etnische Pasjtoen 
naar de hereniging van hun gebieden. De nieuwe staat 
Pakistan wilde echter niets weten van een verklei-
ning van zijn grondgebied en de hele kwestie zorgde 
voor een snel groeiende vijandschap tussen Pakistan 
en Afghanistan. Vandaag beschouwen de Pasjtoen de 
Durandlijn nog altijd als een opgelegde grens en wordt 
ze als het ware genegeerd. In de praktijk is ze dan ook 
zeer poreus. De betwiste grens speelt een enorme rol 
in de huidige oorlog in Afghanistan. De Taliban en an-
dere verzetsgroepen trekken zich namelijk vlotjes over 
deze grens terug en infiltreren van daaruit Afghanistan 
om te vechten tegen de bezettingstroepen. De Ameri-
kanen kunnen de ellenlange grens onmogelijk contro-
leren. De verzetsstrijders kunnen aan de Pakistaanse 
kant van de grens op steun en sympathie rekenen bij 
de Pasjtoen, maar plaatsten het Pakistaanse regime 
voor problemen. Pakistan had zich officieel aangeslo-
ten bij de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme, 
in ruil voor de afschaffing van de sancties tegen het 
land voor zijn kernwapenprogramma. Het werd echter 
plotseling geconfronteerd met een groeiende druk van 
de VS om militair in te grijpen tegen de naar Pakistan 
gevluchte Taliban. In het verleden waren de lokale lei-
ders in de Pakistaanse grensgebieden overeengekomen 
met de centrale regering om deze te erkennen in ruil 
voor de niet-inmenging in het plaatselijk bestuur. Toen 
Pakistaanse soldaten onder leiding van de VS in 2004 
voor het eerst in de geschiedenis deze stamgebieden 
betraden, werd het fragiele evenwicht tussen de cen-
trale regering en de stammen in deze grensgebieden 
verstoord. De reactie bleef niet uit. Pakistan wordt sinds 
zijn samenwerking met de VS geconfronteerd met al-
lerlei fundamentalistisch geïnspireerde aanslagen.          

onaFHankelijkHeid

In 1907 kwam er een einde aan de Great Game tus-
sen de Russen en de Britten, toen zij over de hoofden 
van de Afghaanse en de Iraanse leiders heen een ak-
koord sloten waarin overeengekomen werd dat Afgha-
nistan binnen de Engelse invloedssfeer lag, maar dat de 
Russen er van dezelfde handelsrechten konden genie-
ten. Ondanks de aanmoedigingen van de Duitsers en de 
Ottomanen om het tegen het gehate Brits-India op te 

nemen toen de Wereldoorlog I uitbrak, bleef Afghani-
stan neutraal. De Britten waren echter niet geneigd om 
Afghanistan uit dankbaarheid de onafhankelijkheid te 
schenken en in 1919 lanceerden de Afghanen dan maar 
een derde Anglo-Afghaanse oorlog. De Britten bestook-
ten Djalalabad en Kaboel vanuit de lucht. Afghanistan 
had 'de eer' om in dit deel van de wereld het eerste land 
in de geschiedenis te zijn, dat gebombardeerd werd 
vanuit gevechtsvliegtuigen. De Britten hadden zo kort 
na WO I blijkbaar niet veel zin in een volgend groot-
schalig militair conflict en er werd al gauw een vredes-
akkoord onderhandeld. Afghanistan verwierf in 1919 –in 
volle koloniale periode – zijn onafhankelijkheid. In 1933 
kwam de 19-jarige Zahir Sjah op de Afghaanse troon 
terecht. Van 1933 tot 1953 kon de staat Afghanistan zich 
geleidelijk aan verder ontwikkelen. Kaboel stelde zich 
tijdens WO II opnieuw neutraal op en ontsnapte op die 
manier aan een zoveelste veldslag. 

 

daoud & de dVPa 

In 1953 werd de neef van Zahir Sjah, Mohammed 
Daoud Khan, aangeduid als premier. Daoud wilde het 
land moderniseren onder impuls van de staat. Om de 
nodige middelen hiervoor te vergaren, wendde hij zich 
vooral tot buurland de Sovjet-Unie (SU). Met de wa-
pens en militaire instructeurs die de SU naar Afgha-
nistan stuurde, bouwde Daoud een modern leger uit. 
Maar de geldstromen kwamen niet alleen vanuit het 
Oostblok. Afghanistan kon ten volle profiteren van het 
Koude-Oorlogsklimaat. De SU en de VS wrongen zich 
in allerlei bochten om zoveel mogelijk landen binnen 
hun invloedssfeer te kunnen rekenen. Heel wat grote 
infrastructuurwerken in Afghanistan – zoals de aanleg 
van bruggen, wegen en luchthavens – werden gefinan-
cierd door één van beide grootmachten. 

In de jaren 1960 voerde premier Daoud met de steun 
van Zahir Sjah een confrontatiepolitiek tegen Pakistan 
omwille van Pasjtoenistan. Hij maakte zich daardoor 
onmogelijk bij de Westerse bondgenoten van Pakistan, 
de VS op kop. Daoud zag zich in 1963 verplicht om af 
te treden. In 1964 introduceerde Zahir Sjah een nieuwe 
grondwet die van Afghanistan een constitutionele mo-
narchie maakte. De leden van het nieuwe parlement 
werden gekozen in september 1965 in algemene en ta- 
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melijk vrije verkiezingen. In hetzelfde jaar kwamen de 
tegenstellingen die al jarenlang aan het groeien waren 
voor het eerst zeer duidelijk bovendrijven. In de steden 
en vooral in Kaboel waren grote groepen jongeren ont-
staan, die opgeleid waren in het publieke onderwijs (on-
derwijs was verplicht gemaakt onder de eerste grond-
wet van 1923) maar geen kansen zagen om functies op 
te nemen binnen het systeem. Bovendien waren ze 
teleurgesteld met hun gebrek aan representatie in het 
nieuwe parlement, dat voor het merendeel bezet werd 
door conservatieve afgevaardigden uit het platteland. 
Het is binnen deze brede groep van ontevreden jonge 
burgers dat de kiemen lagen van de de marxistisch ge-
inspireerde groepen. De jaren van steun en opleidin-
gen in de SU hadden immers hun ideologische vruch-
ten afgeworpen. De communistische Democratische 
Volkspartij van Afghanistan (DVPA) werd opgericht in 
1965 en stond aan de wieg van de grote anti-Sjah bewe-
ging die het land zou overspoelen. In het begin van de 
jaren 1970 was zowel de politieke situatie (de koning 
had bijvoorbeeld nog altijd geen enkele partij officieel 
erkend) als de economische situatie (onder meer door 
aanhoudende droogtes) aanzienlijk verslechterd. De in-
terne tegenstellingen in de Afghaanse samenleving ble-
ven ondertussen vergroten. Het ongenoegen vertaalde 
zich in de steden in grote betogingen tegen de koning. 
Uiteindelijk werd in 1973 van Zahir Sjah's afwezigheid 
gebruik gemaakt –hij was voor een oogoperatie naar 
Italië afgereisd – om hem van de macht te verdrijven. 
Het was zijn neef, voormalig premier Daoud, die met de 
hulp van de DVPA de republiek Afghanistan uitriep en 
zichzelf tot eerste president benoemde. De DVPA was in 
minder dan een jaar na de oprichting 
al uiteen gevallen in twee fracties: de 
Khalq-fractie onder leiding van Mo-
hammed Tarraki en de Parcham-frac-
tie onder leiding van Babrak Karmal. 
Daoud was aan de macht gekomen 
met de steun van het leger en vooral 
Parcham, maar het werd al snel dui-
delijk dat hij zich eigenlijk wilde ont-
doen van de twistzieke communisten. 
De twee communistische fracties ver-
enigden zich daarop tegen Daoud. Op 
27 april 1977 pleegde het leger, onder 
leiding van een aantal officieren met 
communistische sympathieën, een 
bloederige staatsgreep (Saur-revolu-
tie). De nieuwe president en tevens 
premier van Afghanistan was voort-
aan Mohammed Tarakki (leider van de Khalq-fractie 
van de DVPA). De nieuwe minister van Buitenlandse 
Zaken, Hafizoellah Amin, was ook lid van Khalq. De lei-
der van de Parcham-fractie, Babrak Karmal, werd de 
nieuwe vice-premier. Toen het gemeenschappelijk doel 
bereikt was, kwamen de oude tegenstellingen tussen 
beide fracties echter weer bovendrijven. De Parcham-
aanhangers werden geleidelijk aan door de Khalq uit 
hun officiële functies gezet. Parcham-leider Babrak 
Karmal zag zich uiteindelijk zelfs verplicht om naar de 
SU te vluchten. Ondertussen groeide de onrust bij de 
Afghaanse bevolking, onder meer omdat een hele reeks 

nieuw uitgevaardigde decreten te drastisch bevonden 
werden. De regering van Tarakki initieerde o.a. een ra-
dicale modernisering van het traditioneel islamitisch 
civiel recht en wilde het feodale karakter van Afghani-
stan elimineren. Dit stuitte heel wat religieuze en lokale 
leiders tegen de borst. In sommige delen van het land 
werden opstanden met geweld onderdrukt. Ondertus-
sen bleek het ook binnen de Khalq-fractie niet bepaald 
te boteren. In september 1979 pakte Mohammed Amin 
de functie van president af van Tarakki. Hij was ech-
ter evenmin bij machte om de groeiende onrust en het 
verzet van een deel van de bevolking een halt toe te 
roepen. De onlusten dreven de Russen ertoe zich met 
Afghanistan te gaan bemoeien. Ze konden immers niet 
toestaan dat hun buurland uit de Sovjet-invloedssfeer 
zou ontsnappen. In december 1979 vielen ze Afghani-
stan binnen en zetten ze Babrak Karmal op het hoogste 
schavotje. Een clausule in het Vriendschapsverdrag tus-
sen Moskou en Kaboel (getekend in december 1978) gaf 
de Russen het recht militair in te grijpen in Afghanistan 
op vraag van de regering. Deze clausule fungeerde als 
legitimatie voor de inval. Karmal schroefde onmiddel-
lijk enkele drastische maatregelen genomen door zijn 
voorgangers terug, maar dit leidde niet tot een vermin-
dering van het verzet. Integendeel. 

MoedjaHedeen

Het islamitisch verzet stak al de kop op toen Daoud 
in 1973 met de hulp van de DVPA de macht gegrepen 
had in Afghanistan. De islamistische groepen waren in 

de loop van de jaren 1960 ook voort-
gesproten uit de groep van opgeleide 
maar misnoegde stedelijke jongeren. 
Ze streefden naar een rechtvaardigere 
maatschappij gebaseerd op de islam, 
als tegenreactie op alle westerse in-
vloeden. Van zodra er communisten 
aan de macht kwamen, zagen zij in 
de seculiere regering de satanische 
vijand en kondigden zij een jihad af 
(heilige oorlog). De verzetsgroepjes 
waren aanvankelijk klein en hun ac-
ties ongecoördineerd, maar toen de 
SU Afghanistan binnenviel kreeg het 
islamistisch verzet zich een nationa-
listische dimensie, waardoor het aan 
populariteit won. Moslims werden 
in de hele bredere regio gerecruteerd 

om in Afghanistan te komen vechten tegen satan in de 
vorm van de Sovjet-Unie. De fundamentalistische ver-
zetsstrijders (moedjahedeen), die vanuit uitvalsbasis Pa-
kistan opereerden, werden gesteund door buitenlandse 
machten zoals Saoedi-Arabië, Pakistan en de VS. Volgens 
politiek adviseur Brzezinski, het brein achter het Ameri-
kaanse steunprogramma, besloot de inlichtingendienst 
CIA al zes maanden voor de Sovjetinvasie om het fun-
damentalistisch verzet van fondsen te voorzien. Toen de 
Sovjet-tanks Afghanistan effectief binnenrolden, werden 
ook de wapenleveringen opgestart. Van 1979 tot 1989 zou 
de CIA de moedjahedeen onder de codenaam 'Operation 
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Cyclone' bewapenen, trainen en financieren. Het over-
grote deel van deze hulp kwam via de Pakistaanse in-
lichtingendienst (ISI) bij een aantal fundamentalistische 
leiders terecht die al in de tijd van Daoud naar Pakistan 
gevlucht waren. Ze bemachtigden de volledige controle 
over de buitenlandse steun en verkregen op die manier 
veel invloed in de vluchtelingenkampen langs de Paki-
staans-Afghaanse grens. Een invloed die totaal niet in 
verhouding stond met de kleine aanhang die ze hadden 
bij de bevolking in Afghanistan, maar die hen uiteinde-
lijk tot belangrijke spelers in de Afghaanse maatschappij 
zou maken. De VS-steun had helemaal geen alternatieve 
politieke structuur voor ogen, maar was alleen gericht 
op het uitputten van de SU. Dat ondertussen een hele 
generatie fundamentalisten gekweekt werd, baarde de 
Amerikanen geen zorgen. Later zou één van de door de 
CIA gesteunde moedjahedeen-strijders zich ontpoppen 
tot 's werelds meest gezochte terrorist: Osama Bin La-
den. Maar hij is zeker niet het enige monster van Fran-
kenstein: Gulbuddin Hekmatyar, de Afghaanse moedja-
hedeen-leider die gedurende de Sovjetbezetting veruit de 
meeste VS-steun opstreek, voert vandaag bijvoorbeeld 
volop strijd tegen het door de Amerikanen ondersteunde 
regime van Hamid Karzai. 

déja Vu

De SU probeerde 9 jaar lang om de controle over 
Afghanistan te bemachtigen, maar geraakte nooit veel 
verder dan de hoofdstad Kaboel, een aantal grotere ste-
den en de verbindingswegen ertussen. In de rest van het 
onherbergzame land bleef het verzet onverminderd de 
kop op steken. Dit zal de NAVO ongetwijfeld bekend 
in de oren klinken. Op het hoogtepunt van de Sovjet-
ontplooiing waren er 120.000 soldaten in het land. De 
NAVO heeft momenteel ongeveer 130.000 militairen in 
Afghanistan, maar de controle over het land blijft uit.        

Toen Gorbatsjov in 1986 het roer overnam in de SU 
besefte hij dat hij zijn land uit het Afghaanse moeras 
moest zien te trekken. Hij verving de Afghaanse presi-
dent Babrak Karmal door dr. Mohammed Najiboellah 
en probeerde vredesonderhandelingen te initiëren. Op 
14 april 1988 werd in Genève een overeenkomst geslo-
ten tussen Afghanistan, Pakistan, de SU en de VS. Het 
Sovjet-leger zou zich binnen de 9 maanden terug trek-
ken uit Afghanistan en alle buitenlandse hulp aan de 
verzetsgroepen zou gestaakt worden. Op 14 februari 
1989 verlieten de laatste Russische troepen het land. 
Uiteindelijk sneuvelden 13.000 Sovjet-soldaten en keer-
den meer dan 35.000 soldaten gewond of verminkt te-
rug naar huis. De manier waarop de Amerikanen en 
de NAVO oorlog voeren – met hoogtechnologische ap-
paratuur en zoveel mogelijk vanuit de lucht via bom-
bardementen – heeft er voor gezorgd dat het dodentol 
bij de alliantie minder hoog ligt. Begin september 2011 
staat de teller op 2710 gesneuvelden, maar het aantal 
doden stijgt jaar na jaar. Afgelopen augustus was zelfs 
de dodelijkste maand van de hele militaire campagne 
tot nu toe. De oorlogstechnieken van de NAVO zijn er 
dan wel op gericht zoveel mogelijk soldaten in leven te 
houden, voor de Afghaanse burgers blijken ze minder 

accuraat. Officiële cijfers van het aantal burgerdoden 
zijn niet voorhanden, maar alle schattingen lopen in 
de duizenden tot vele tienduizenden. Tijdens de negen 
jaar lange Sovjetbezetting kwamen honderdduizenden 
burgers om het leven en ontvluchtten ongeveer 5 mil-
joen Afghanen het land. Sinds 2001 zijn opnieuw zo'n 
5 miljoen Afghanen op de vlucht geslagen, ofwel naar 
de buurlanden ofwel binnen de eigen grenzen. De ge-

schiedenis lijkt zich herhaald te hebben. De NAVO heeft 
de hoofdrol van de SU overgenomen, maar de lijdende 
voorwerpen zijn dezelfde gebleven. Tussen 1980 en 1989 
werd Afghanistan overspoeld door allerlei soorten wa-
pens. De chaotische oorlogstoestand zorgde voor een 
sfeer waarin macht afgedwongen werd met geweld. Iets 
dat ook in stand gehouden wordt door de huidige mi-
litaire operatie. 

Van Heilige oorlog naar 
Burgeroorlog

Ondanks de Sovjet-terugtrekking bleven de tot de 
tanden bewapende moedjahedeen de ‘communistische’ 
regering van Najiboellah bestrijden. Najiboellah kon het 
nog uitzingen tot april 1992. Toen werd Kaboel onder 
de voet gelopen door de verzamelde moedjahedeen. De 
verschillende verzetsleiders kwamen in de Akkoorden 
van Peshawar overeen dat ze een gezamenlijke regering 
zouden vormen met de Tadjiekse fundamentalistische 
krijgsheer Burhanuddin Rabanni als president. De in 
Europa populaire Ahmad Sjah Massoud werd aange-
steld als minister van Defensie. De dag dat Rabanni zijn 
presidentschap opnam, braken er al gevechten uit in 
Kaboel. Massoud werd er geconfronteerd met de twee 
verzetsgroepen die de Peshawar-akkoorden niet mee on-
dertekend hadden en met de militie van de Oezbeekse 
krijgsheer Dostoem die ondertussen van kamp gewisseld 
was. Er volgde een hele periode van strijd in en om de 
hoofdstad met steeds wisselende allianties. De hoofdstad 
werd volledig in puin gelegd. In het zuiden en het oosten 
van het land waren de lokale Pasjtoen-commandanten 
die zich plaatselijk verzet hadden tegen de regering van 
Najiboellah niet geneigd hun wapens en macht zomaar 
in te leveren nu er een moedjahedeen-regering aan de 
macht was. Met de overvloed aan wapens voorhanden, 

de Su probeerde 9 jaar 

lang om de controle 

over afghanistan te 

bemachtigen, maar geraakte 

nooit veel verder dan de 

hoofdstad kaboel en een 

aantal grotere steden. 
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opereerden overal lokale boevenbendes. Er heerste cha-
os en onveiligheid in heel het land.

      

TaliBan & al-Qaeda

Na de val van de Sovjet-Unie (1991) en gedurende 
de burgeroorlog was Afghanistan volledig van de radar 
van de westerse machten verdwenen. Afghanistan werd 
overgelaten aan de invloed van buurland Pakistan, dat 
verschillende redenen had om zich te blijven bemoei-
en met de Afghaanse binnenlandse aangelegenheden. 
Eerst en vooral was er nog altijd de kwestie Pasjtoe-
nistan. Pakistan zag liever een bevriende Pasjtoen-re-
gering aan de macht, waar eventueel afspraken mee te 
maken vielen. Bovendien waren door het uiteenvallen 
van de SU allerlei nieuwe Centraal-Aziatische repu-
blieken ontstaan die door Pakistan beschouwd wer-
den als mogelijke handelspartners. Turkmenistan zat 
bovendien bomvol olie en gas. Om handel te kunnen 
drijven, was er echter een veilige verbindingsroute no-
dig dwars door Afghanistan, wat toch een zekere mate 
van stabiliteit in het land vereiste. De Pakistani richt-
ten in 1994 daarom al hun pijlen op de Taliban. Deze 
militie bestond uit ex-studenten van de kleine zeer 
strenge islamitische scholen in de Afghaanse vluchte-
lingenkampen in Pakistan. In de jaren 1980 kregen de 
geïsoleerde Pasjtoen-vluchtelingen er ideeën mee die 
zich kenmerkten door een zeer strikte naleving van de 
islamitische wet en een sterk gevoel voor sociale gelijk-
heid. Hun veroveringstocht van Afghanistan was dan 
ook gebaseerd op eenvoudige morele principes zoals 
een einde maken aan de onveiligheid en de wetteloos-
heid. Onder leiding van de eenogige Moellah Omar ruk-
ten ze tamelijk vlot op. Zowel via de gewapende strijd, 
als via omkoping, overtuigden ze heel wat lokale Pas-
jtoenleiders om zich achter hun strijd te scharen. Het 
vooruitzicht van vrede en stabiliteit maakte de Taliban 
redelijk populair bij de bevolking die oorlogsmoe was, 
maar ook bij buitenlandse machten die ondertussen 
de commerciële voordelen van een stabiel Afghanistan 
hadden ingezien, zoals Saoedi-Arabië en de VS die hun 
zinnen gezet hadden op de aanleg van een oliepijplijn 
dwars door Afghanistan. 

Op 26 september 1996 veroverden de Taliban Ka-
boel. De fundamentalistische moedjahedeen-regering 
had in 1992 de sharia en de boerka al ingevoerd, maar 
de Taliban voegde hier in naam van de islam nog een 
reeks obscurantistische leefregels aan toe. Tegen 1998 
was de Taliban er in geslaagd het land volledig te paci-
ficeren, op een klein stukje in het uiterste noordoosten 
na waar de verschillende moedjahedeen-groepen sa-
mengedreven waren. Onder de verzamelnaam Noorde-
lijke Alliantie zouden deze krijgsheren, die ontelbare 
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden op 
hun naam hadden, in 2001 ingezet worden door de VS 
om de Taliban te verdrijven. Ze werden hiervoor op-
nieuw rijkelijk voorzien van geld en wapens en werden 
ondertussen beloond voor al hun moeite met mooie 
postjes in het Karzai-regime.              

In 1985 richtte Osama Bin Laden in Afghanistan de 
Makhtab al Khadimat op, een organisatie die jihadi’s 

trainde om tegen de SU te vechten. Makhtab al Khadi-
mat speelde een belangrijke rol in het ontstaan van het 
concept van een mondiale heilige oorlog. Na de terug-
trekking van de Sovjet-troepen verliet Osama Bin Laden 
Afghanistan, maar in 1996 keerde hij terug. Op 7 augus-
tus 1998 werden simultaan twee dodelijke aanslagen 
gepleegd op de Amerikaanse ambassades in Kenia en 
Tanzania. De aanslagen werden aan Osama Bin Laden 
gelinkt en leverden hem een plaats op de VS-lijst van 
tien meest gezochte personen op. Aan de regering van 
Afghanistan werd gevraagd om de terreurverdachte uit 
te leveren. Ter verduidelijking: de Taliban was de natio-
nale regering van Afghanistan en was alleen maar geïn-
teresseerd in het opleggen van haar draconische regime 
in eigen land. Al-Qaeda is een internationale terroristi-
sche organisatie die streeft naar de oprichting van een 
zo groot mogelijk islamitisch rijk. Het voelt zich daarbij 
geenszins aan een bepaald land gebonden. Behalve dat 
Al-Qaeda en de Taliban elk een eigen streng fundamen-
talistische versie van de islam aanhingen, hadden zij or-
ganisatorisch niets met elkaar te maken. In oktober 1998 
kondigde de VN sancties aan tegen Afghanistan omdat 
het Osama Bin Laden nog altijd niet had uitgeleverd. Op 
5 oktober 1999 werd er in de Golf van Aden een aanslag 
gepleegd op het Amerikaanse oorlogsschip de USS Cole. 
Osama Bin Laden werd onmiddellijk aangewezen als de 
man die het plan beraamd had en de Taliban werd nog 
meer onder druk gezet om hem uit te leveren. Zij waren 
echter niet geneigd om hun enige troefkaart in de onder-
handelingen met de VN zomaar af te staan. Het regime in 
Kaboel werd immers maar door 3 landen in de wereld er-
kend en zag in de onderhandelingen een kans om uit zijn 
internationale isolement te geraken. Naast de uitlevering 
van Osama Bin Laden had de VN nog een aantal andere 
eisen aan de sancties verbonden. Geen enkele daarvan  
had te maken met de mensenrechten of vrouwenrechten 
in het land. Er werd wel een inperking van de opiumteelt 
geëist. In de zomer van 2000 vaardigde de Taliban een 
verbod op het kweken van opium uit, maar in december 
2000 werden de VN-sancties alsnog verscherpt. Het werd 
daarmee duidelijk dat de uitlevering van Osama Bin La-
den het enige doel was van de sancties. 

na de Su, nu de VS

Op 11 september 2001 werden 4 vliegtuigen gekaapt 
om de meest spectaculaire aanslagen van de geschie-
denis te plegen. Eén vliegtuig miste elk doel, een ander 
stortte zich op het Pentagon en 2 vliegtuigen boorden 
zich in de Twin Towers in New York. De oorlog tegen het 
terrorisme was geboren en het doodvonnis van Osama 
Bin Laden getekend. De Amerikaanse president Bush 
kondigde aan dat elk land dat terroristen herbergde, 
aan hen gelijkgeschakeld zou worden. Reeds op 7 okto-
ber werd Afghanistan gebombardeerd. De Taliban stel-
den een week na de start van de bombardementen nog 
gauw voor om Osama alsnog uit te leveren in ruil voor 
het staken van de aanval, maar daar had de op wraak 
beluste Bush geen oren naar. De Afghaanse bevolking 
kon zich opmaken voor een nieuwe periode van oorlog, 
armoede en chaos.  n
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een reis van duizend 
stappen | marie-joëlle zahar

Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan officieel onafhankelijk. Toen de 
Zuid-Soedanezen in het referendum van 9 januari 2011 stemden 
voor onafhankelijkheid, uitten ze hun verlangen om hun eigen lot in 
handen te nemen. Ze hadden er geen vertrouwen in dat het noor-
den hun eis – een eerlijk deel van de rijkdom en de macht – ooit zou 
inwilligen. Afrika's nieuwste staat zal echter altijd kenmerken blijven 
delen met het 'oude' Soedan. Net zoals het noorden zal de nieuwe 
staat geconfronteerd worden met drie grote uitdagingen: diversiteit, 
democratisch bestuur en veiligheidsdreigingen. Ondanks haar sym-
bolische belang markeert 9 juli niet het einde, maar het begin van 
een moeilijk proces van staat- en natieopbouw. 

diverSiteit
“Momenteel is Zuid-Soedan niet 
veel meer dan een geografische uit-
drukking”. Deze beoordeling van Jok 
Mdaut Jok, de vice-minister in het 
ministerie van Cultuur en Erfgoed in 
de Zuid-Soedanese regering, drukt 
de komende uitdaging perfect uit. 
Met meer dan 70 culturele- en taal-
groepen is Zuid-Soedan intern even 
divers als het hele Soedan van voor de 
scheiding. De geschiedenis van de re-
gio staat bol van de conflicten tussen 
en binnen de verschillende groepen, 
die vele levens gekost hebben (zowel 

tijdens de 22-jarige oorlog met het 
noorden van het land, als tijdens de 
implementatieperiode van het Vre-
desakkoord uit 2005 en gedurende de 
aanloop naar de onafhankelijkheid). 

Het interne geweld in Zuid-Soe-
dan wordt vaak omschreven als tri-
baal, uitgevoerd door jonge mannen 
met een gemakkelijke toegang tot 
kleine en lichte wapens. Het geweld 
is het meest intens in gebieden die 

onderhevig zijn aan de toenemende 
droogte, met een tekort aan water 
en land tot gevolg. Dit benadrukt de 
mate waarin het tribalisme eigenlijk 
een politiek instrument is dat gebruikt 
wordt om te mobiliseren en de eigen-
domsclaims van sommigen kracht bij 
te zetten ten nadele van anderen. De 
tribale spanningen in Zuid-Soedan 
worden verergerd door de perceptie 
dat de Dinka-stam – die gedurende de 
oorlog de 'Sudan People's Liberation 
Movement/Army' domineerde – nu de 
regering van Zuid-Soedan domineert. 
De SPLM/A vocht decennialang tegen 

de centrale regering, gevestigd in het 
noorden van Soedan in de hoofdstad 
Khartoem. Het was met deze rebellen-
organisatie dat Khartoem uiteindelijk 
een vredesakkoord sloot in 2005, de 
‘Comprehensive Peace Agreement’ 
(CPA). Dit akkoord maakte een einde 
aan de tweede Soedanese burgeroor-
log en voorzag een interim-periode 
met een regering van nationale een-
heid en tegelijkertijd grote autono-

mie voor het zuiden van Soedan. De 
interim-periode zou beëindigd wor-
den door het onafhankelijkheidsrefe-
rendum. 

In de Zuid-Soedanese staat West-
Bahr al-Ghazal linken de stamoude-
ren van de Ndogo-gemeenschap het 
huidige gedrag van de Dinka-vee-
houders aan de dominantie van de 
SPLM/A. Vroeger vroegen deze vee-
houders de toestemming om hun vee 
te laten grazen op Ndogo-gronden, nu 
doen ze dat niet meer. Het onderlinge 
wantrouwen is duidelijk zichtbaar 
in de resultaten van een onderzoek 
door de ‘National Democratic Insti-
tute’ waarin Zuid-Soedanezen hun 
bezorgdheid uiten over corruptie, het 
aannemen van mensen op basis van 
etniciteit en nepotisme in de post-re-
ferendum regering. Een Madi-vrouw 
vatte deze bezorgdheden perfect sa-
men toen haar gevraagd werd naar de 
grootste post-referendum uitdaging: 
“de dreiging dat de Dinka de andere 
stammen in Zuid-Soedan zouden 
marginaliseren.” Eén van de geweld-
dadigste interne conflicten in Zuid-
Soedan brak uit in januari 2009 tussen 
de Shiluk en de Dinka in de stad Ma-
lakal. De oorsprong van het conflict 
lag in de verschillende herinnering 
bij de twee gemeenschappen over 
de grenzen die hen scheidden voor 
de onafhankelijkheid van Soedan 
in 1956, toen de moderne kaart van 
het land opgetekend werd. In de loop 
van de geschiedenis kwamen daar be-
paalde politieke spanningen bovenop. 
Fashoda, het hart van het Shiluk-
gebied, was nooit een bolwerk van 
de SPLM/A. Het werd daarentegen 
gedurende het grootste deel van de 
burgeroorlog tussen het noorden en 
het zuiden van het land gecontroleerd 
door de troepen van de centrale rege-
ring. Bovendien is het Shiluk-gebied 
de thuis van Lam Akol, de architect 
van de split binnen de SPLM in 1991. 
Hij werd na de split een bondgenoot 
van de centrale regering en richtte in 
juni 2009 de politieke partij ‘SPLM 
for Democratic Change’ (SPLM-DC) 
op. De Shiluk voelen zich in het door 
Dinka gedomineerde Zuid-Soedan 
– zeker sinds de onafhankelijkheid 
– zeer gemarginaliseerd. Ze geloven 
dat ze nu verplicht worden om op te 
draaien voor hun politieke keuzes tij-
dens het conflict tussen het noorden 
en het zuiden. De achtergesteldheid 
van Kodok, de hoofdstad van het Fas-

Toen de verschillende zuidelijke 
stammen en politieke krachten 

samenspanden om tegen het noorden 
te vechten, werden de onderlinge 

geschillen verdoezeld door de 
gezamenlijke vijand. 
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hoda-district, zien ze als een bewijs 
daarvan.

Intern geweld in Zuid-Soedan 
wordt ook vaak toegeschreven aan 
de machinaties van de regering in de 
Soedanese hoofdstad Khartoem. Vele 
zuiderlingen geloven dat de regeren-
de partij in het noorden, de ‘National 
Congres Party’ (NCP), haar pogingen 
om het zuiden te destabiliseren nog 
niet heeft opgegeven ondanks haar 
formele aanvaarding van de uitslag 
van het referendum. Khartoem wordt 
bijvoorbeeld regelmatig beschuldigd 
van het sturen van cash en wapens 
naar de troepen van rebellenleider 
en voormalig SPLA-generaal George 
Athor, die vooral opereert in de Zuid-
Soedanese staten Jonglei en Upper 
Nile. Athor keerde de SPLM/A in 2010 
de rug toe omdat hij niet genomi-
neerd was voor de partij als kandidaat 
voor de Soedanese parlementsverkie-
zingen van april 2010. 

natieopbouW
Zuid-Soedans sociale opmaak is zo 
divers als ze verbrokkeld is. Toen de 
verschillende zuidelijke stammen en 
politieke krachten samenspanden 
om tegen het noorden te vechten, 
verdoezelde de gezamenlijke vijand 
de onderlinge geschillen enigszins. 
Als Zuid-Soedan vooruit wil geraken 
als nieuwe staat zal de opbouw van 
een echte natie cruciaal zijn. Er zijn 
echter maar weinig tekenen die erop 
wijzen dat natieopbouw een prioriteit 
is voor de regerende SPLM. De pogin-
gen waren tot nu toe zeer gelimiteerd 
en werden gemakkelijk ongedaan ge-
maakt, zoals het lot van de Zuid-zuid 

dialoog bevestigt. Het idee van een 
onderlinge dialoog tussen zuiderlin-
gen dateert al van april 2005, tijdens 
een bijeenkomst van politieke en mi-
litaire leiders en belangrijke figuren 
uit de civiele maatschappij. De bijeen-
komst resulteerde in de ‘Covenant of 
the People of South Sudan’, een do-
cument waarin de ondertekenaars 
zich bereid verklaarden om samen te 
werken en Zuid-Soedanezen van alle 
slag te verenigen om te werken aan 
de implementatie van de ‘Compre-
hensive Peace Agreement’. Dit bleef 
vooral dode letter. In 2008 verklaarde 
de SPLM zich akkoord om de Zuid-
zuid dialoog nieuw leven in te blazen. 
Het tribalisme, de corruptie en de on-
veiligheid moesten geadresseerd wor-
den. Ook de nood aan eenheid onder 
de bevolking van Zuid-Soedan werd 
benadrukt. Hoe lovenswaardig ook, 
de goede voornemens waren maar 
van korte duur. In de woorden van 
een waarnemer: “in plaats van te har-
moniseren, heeft de SPLM vooral ge-
probeerd om politieke verschillen en 
uitdagingen uit te roeien via militair 
geweld, treitering en onderdrukking”. 
Gedurende de Soedanese parlements-
verkiezingen van 2010 bijvoorbeeld, 
rapporteerden internationale waar-
nemers “een groot aantal gevallen van 
intimidatie en dreiging met geweld” 
en “staatsinterventie in de campagnes 
van oppositiekandidaten”. Volgens de 
‘International Crisis Group’ droegen 
“willekeurige arrestaties, intimidatie 
door de SPLM en de onmiddellijke 
inmenging in het electorale proces” 
bij tot een wijdverspreid ongenoegen. 
Pogingen om de banden tussen alle 

zuiderlingen opnieuw aan te sterken 
werden gedaan in de aanloop naar 
het onafhankelijkheidsreferendum 
van januari 2011. SPLM-leider en hui-
dig president van Zuid-Soedan, Salva 
Kiir Mayardit, schonk toen amnestie 
aan alle dissidente rebellenleiders 
in het zuiden. Sinds het referendum 
heeft de SPLM haar voornemen om 
andere actoren te consulteren en te 
betrekken bij het maken van beslis-
singen echter alweer ingetrokken. 
Salva Kiir kreeg extra veel kritiek te 
verduren voor de samenstelling van 
het comité dat verantwoordelijk was 
voor het voorstellen van grondwets-
wijzigingen ter voorbereiding van de 
onafhankelijkheid. Het comité werd 
volledig gedomineerd door de SPLM 
en het gaf de president van Zuid-Soe-
dan meer macht dan de president van 
het voormalige Soedan. De president 
kan nu bijvoorbeeld de gouverneurs 
van de 10 Zuid-Soedanese staten aan-
stellen en afzetten. Vermits Salva Kiir 
ondertussen president is geworden, 
concentreert de macht zich nu nog 
meer bij de SPLM. 

Kortom, er gebeurt momenteel 
maar weinig waaruit men kan aflei-
den dat er op korte en middellange 
termijn gewerkt wordt aan een bete-
kenisvolle dialoog. Het accommode-
ren van diversiteit lijkt gereduceerd te 
worden tot zijn meest oppervlakkige 
politieke dimensie, waarbij partijen 
in plaats van burgers de belangrijkste 
doelwitten zijn van de inspanningen 
van de regering. Bovendien wordt er 
niet veel gedaan om de vrees weg te 
nemen van diegenen die in de zeer 
beperkte inspanningen voor natieop-
bouw een bewuste strategie zien om 
een eenpartijstaat te consolideren.

beStuur
Qua staatsopbouw moet Zuid-Soe-
dan vertrekken van zo'n lage stan-
daard dat het bijna een categorie op 
zich vormt. Met een totale bevolking 
van 8,26 miljoen mensen, waarvan 
72% onder de 30 jaar oud is en 51% 
onder de armoedegrens leeft, zijn de 
noden van het land immens. Amper 
27% van de volwassen bevolking is ge-
letterd. Experts schatten dat er buiten 
een kerngroep van 50 hogere functio-
narissen, een chronisch tekort is aan 
burgers die de staat vorm kunnen ge-
ven. De kersverse regering in Juba (de 
hoofdstad van Zuid-Soedan) concen-
treert haar energie op het uitbouwen 
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van instituties, waaronder de centrale 
ministeries, tien staatsregeringen en 
belangrijke functies in de publieke 
administratie. Een rapport schat dat 
“basis planning, budgettering en fi-
nanciële beheersystemen” van de 
staat geïnstalleerd waren tegen 2010. 
“Dit resulteerde, samen met de geste-
gen veiligheid, in een scherpe stijging 
in de voorziening van basisdiensten, 
al was er een extreem laag startpunt”.

De magere capaciteit van de nieu-
we staat zou een serieuze uitdaging 
kunnen betekenen voor zijn legiti-
miteit en autoriteit. De meeste Zuid-
Soedanezen vinden dat de periode 
sinds 2005 nog geen 'vredesdividend' 
heeft opgeleverd. Sinds de vooravond 
van de onafhankelijkheid verwachten 
de mensen dat hun staat begint te 
handelen zoals een overheid en een 
aanbieder van diensten. Het onder-
zoek van de ‘National Democratic 
Institute’ heeft aangetoond dat zelfs 
de meest tevreden zuiderlingen, de 
Dinka van de staten Noord-Bahr al-
Ghazal en Upper Nile: “niet ten volle 
tevreden zijn met wat de regering hen 
gebracht heeft”. Deelnemers aan het 
onderzoek wilden betere prestaties 
van de staat wat betreft de aanleg van 
infrastructuur, het voorzien van mid-
delen voor de landbouw, het contro-
leren van overstromingen en het aan-
stellen van leraars, dokters en politie. 
Maar door de immense grootheid 

van de taak zou zelfs de meest com-
petente en bereidwillige regering er 
niet in slagen om de diensten zo vlug 
als de burgers dat willen, te voorzien. 
Een vergelijking die de schaal van de 
uitdagingen perfect illustreert: om 
zijn belangrijkste steden via wegen 
te kunnen verbinden, schat men dat 
Zuid-Soedan 7 miljard zal moeten 
spenderen, terwijl de regio in 2009 
slechts over een totaal budget van 
1,44 miljard dollar beschikte.

Naast de zwakte van de staat in 
het algemeen, zijn er nog twee andere 

obstakels die hoogstwaarschijnlijk in 
de weg zullen staan van de oprich-
ting van democratische instituties: 
de neiging tot centralisatie en het ge-
brek aan een duidelijke scheidingslijn 
tussen de staat en de regerende par-
tij. In grote en diverse landen wordt 
decentralisatie erkend als het enige 
leefbare pad naar een representa-
tieve overheid die rekenschap aflegt 
aan de bevolking. In Zuid-Soedan, 
waar de mensen zich decennialang 
onderdrukt voelden door de centrale 
regering in Khartoem, is de spreiding 
van de macht van cruciaal belang. 
Ondanks de belofte van wijlen John 
Garang – de SPLM-leider die niet 
lang na de ondertekening van het CPA 
stierf in een helikoptercrash – om “de 
dorpen naar de steden te brengen”, 
zijn de principes van decentralisatie 
van de macht nooit in de praktijk 
gebracht. De ‘International Crisis 
Group’ beschrijft de stand van zaken 
als volgt: “de aanwezigheid van de 
overheid buiten de hoofdstad Juba 
blijft hoofdzakelijk beperkt tot de 
hoofdplaatsen van de 10 Zuid-Soeda-
nese staten. Dit zijn vaak kleine ste-
den, waar de infrastructuur en de op-
geleide ambtenaars beperkt zijn”. De 
regering in Juba geeft zelf toe dat ze 
geen prioriteit gegeven heeft aan de 
onderling verbonden doelstellingen 
van decentralisatie en devolutie. De 
Lokale Overheidswet werd bijvoor-

beeld pas gestemd in 2009. De wet 
poogt lokale administratieve instel-
lingen te standaardiseren en voorziet 
dat lokale ambtenaren plaatselijk 
verkozen zouden worden, of indien 
verkiezingen niet mogelijk zijn, aan-
geduid zouden worden door de gou-
verneurs van de staten op interim ba-
sis. De autoriteit om gouverneurs aan 
te stellen en dus onrechtstreeks ook 
de selectie van de plaatselijke autori-
teiten, ligt in werkelijkheid exclusief 
bij de nieuwe president. Deze macht 
wordt gebruikt als een instrument 

voor nepotisme en wordt bepaald 
door tribale overwegingen. In een 
zoveelste poging om haar macht te 
consolideren heeft de Zuid-Soedane-
se regering het land immers admini-
stratief opgedeeld langs tribale lijnen. 
Zulke praktijken zijn nefast voor een 
democratisch bestuur want ze voe-
den etnische verdeeldheid en werken 
conflicten over de beperkte middelen 
in de hand. Bovendien verankeren ze 
machtsstructuren die geen reken-
schap hoeven af te leggen. Dit is scha-
delijk voor de legitimiteit van de staat. 

Het vredesakkoord van 2005 
kende voor de interim-periode die 
volgde een speciale status toe aan 
zowel de in Soedan regerende NCP 
als de rebellenpartij SPLM. De SPLM 
kreeg niet alleen een partnerstatuut 
evenwaardig aan de NCP in de transi-
tionele eenheidsregering, maar kreeg 
ook 70% van de controle over de uit-
voerende en wetgevende onderdelen 
van zowel de centrale regering als de 
Zuid-Soedanese regeringen op de 
staatsniveau's. Deze stand van zaken 
zou normaal gezien maar tot in de 
helft van de interim-periode geldig 
zijn, maar de SPLM slaagde erin om 
deze controle te behouden voor bijna 
de gehele interim-periode (van 2005 
tot aan het referendum van 2011) en 
is nu bezig die controle te consolide-
ren. 

Het vage onderscheid tussen de 
partij SPLM en de staat heeft onrust-
wekkende gevolgen voor de meerpar-
tijen politiek in Zuid-Soedan, evenals 
voor de transparantie en het afleggen 
van rekenschap. De oppositie stelt dat 
de SPLM “als vriendje van het Westen” 
substantiële sommen Amerikaans en 
ander hulpgeld – bedoeld voor de op-
bouw van de staat – heeft overgehe-
veld naar de partij of naar individuele 
leden. Verder zou de SPLM de techno-
craten die niet verbonden waren met 
de partij hebben verwijderd uit de in-
stituties. De ongerustheid over het feit 
dat de publieke portefeuille gebruikt 
wordt voor private doeleinden werd 
benadrukt in 2008, toen de verdwij-
ning van miljoenen Soedanese pon-
den donorgeld aan het licht kwam. 
In 2009 omschreef een rapport opge-
steld voor USAID de situatie als volgt: 
“de lakse fiscale discipline van de 
overheid, gedeeltelijk aangewakkerd 
door de meevallende olie-inkomsten 
en een grote toestroom van interna-
tionale hulp, heeft geresulteerd in een 

Qua staatsopbouw moet  
Zuid-Soedan vertrekken van zo'n 

lage standaard dat het land bijna een 
categorie op zich vormt. 
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aantal verdachte financiële onregel-
matigheden en lekken”. De overheid 
kende ongeziene consumptievlagen 
en stapelde de schulden op. Een fis-
cale crisis in 2009 was er het gevolg 
van. Met de groeiende bezorgdheid 
over het gebrek aan verantwoording 
van de staat bij de burgers, maakte 
de regering een verbale belofte om 
de corruptie aan te pakken. De Zuid-
Soedanese Anti-corruptie Commissie 
werd opgericht als een autonome en 
onpartijdige instelling om gevallen 
van corruptie en administratieve 
nalatigheid te onderzoeken met het 
oog op de bescherming van zowel de 
publieke als de private eigendom. Het 
is belangrijk om op te merken dat de 
zuiderse pers tot het einde van 2010 
bol stond van de geruchten over het 
misbruik van publieke fondsen. Daar-
bij werd ook met de vinger gewezen 
naar een aantal zeer hooggeplaatste 
SPLM- en regeringsleden, waaronder 
de vice-president van Zuid-Soedan, 
Riek Machar. In het budgetplan voor 
2011 stelde de Zuid-Soedanese minis-
ter van Financiën dat het onmogelijk 
was om een anticorruptie-strategie 
uit te voeren omwille van het tekort 
aan fondsen en “een zeker gebrek aan 
medewerking” van de andere over-
heidsinstellingen. 

Tenslotte verhoogt de wazige lijn 
tussen partij en staat de spanningen 
rond officiële aanstellingen, die vaak 
alleen gezien worden als beloningen 
voor loyaliteit. Een goed voorbeeld 
is de vaststelling dat districtautori-
teiten (de 10 Zuid-Soedanese staten 
zijn onderverdeeld in 86 distric-

ten) vaak een militaire achtergrond 
hebben, meer specifiek een SPLA-
achtergrond. Samen met de afteke-
ning van de administratieve gren-
zen langs tribale lijnen, heeft deze 
praktijk vele districten in de facto 
‘etnische feodale rijkjes’ veranderd, 
met alle gevolgen van dien wat het 
vertrouwen van de bevolking in de 
regering betreft. 

monopoLie van geWeLd
Grote uitdagingen voor het onaf-
hankelijke Zuid-Soedan zijn: het 
garanderen van de publieke veilig-
heid, de installatie van een uniforme 
wetgeving en vooral er voor zorgen 
dat die wetgeving gerespecteerd 
wordt. Een groot probleem daarbij 
is de straffeloosheid van de leiders 
zelf. Ondanks de vooruitgang die ge-
boekt wordt bij het omvormen van 
de SPLM tot een civiel instituut, blijft 
de partij (en bij uitbreiding ook de re-
gering) gedeeltelijk in de greep van 
een militaire cultuur die het gebruik 
van geweld privilegieert. Gedurende 
de parlementaire verkiezingen van 
april 2010 klaagden waarnemers en 
aanhangers van de oppositionele 
partijen dat de SPLM haar leger ge-
bruikte om “een sfeer van intimida-
tie te creëren”. Er werden meerdere 
incidenten gerapporteerd waarbij 
mensen die campagne voerden voor 
onafhankelijke kandidaten in elkaar 
geslagen werden bij de stembureaus. 
De regering heeft het op zich geno-
men om de SPLA te transformeren 
van een guerrilla-groepering tot een 
regulier leger. Maar waarnemers 

wijzen erop dat de SPLA-soldaten 
en officieren, zeker diegenen die 
ondertussen ontslagen zijn, hun wa-
pens blijven gebruiken voor hun ei-
gen verrijking, zoals de toe-eigening 
van grond of het stelen van vee. De 
Zuid-Soedanese politiemacht slorpt 
de gedemobiliseerde SPLA-soldaten 
aan een hoog tempo op, maar ze zijn 
zeer pover getraind voor hun nieuwe 
taken en missen er sowieso de juiste 
instrumenten voor. De veiligheids-
machten worden door velen als een 
grote bron van instabiliteit en men-
senrechtenschendingen beschouwd. 

De nieuwe staat Zuid-Soedan zal 
ook met een aantal externe uitdagin-
gen geconfronteerd worden. Er zijn 
de vele potentiële grensconflicten 
met het noorden. De grenslanden 
tussen Noord- en Zuid-Soedan zijn 
een bron van inkomsten voor vele 
gemeenschappen. Noordelijke vee-
houders zijn bijvoorbeeld afhankelijk 
van de toegang tot de graaslanden in 
het zuiden. Zo is er bijvoorbeeld de 
spanning tussen de twee grensstaten 
Blauwe Nijl en Zuid-Kordofan. In het 
vredesakkoord van 2005 werden deze 
staten toegewezen aan het noorden. 
Ze verkregen wel een speciaal statuut 
en ook de toestemming om volkscon-
sultaties in te richten om de tevreden-
heid van de burgers over de relatie 
met Khartoem te evalueren. Onder 
de bevolking van Blauwe Nijl en Zuid-
Kordofan zijn er heel wat SPLM-leden 
en SPLA-strijders die nog altijd niet 
gedemobiliseerd zijn.  

Hoewel de onafhankelijkheidsver-
klaring van 9 juli 2011 de culminatie 
markeert van een lange strijd voor 
Zuid-Soedan, is het ook het begin-
punt van een moeilijke reisweg. Het 
nieuwe beleid moet een nationale 
identiteit construeren die de diversi-
teit van zijn burgers accommodeert 
en die verder strekt dan hun enige 
gemeenschappelijke verlangen, na-
melijk vrij te zijn van het voormalige 
centrum Khartoem. Het moet de fun-
damenten leggen voor een democra-
tisch bestuur en de bereidheid tonen 
om de burgers te beschermen tegen 
interne en externe bedreigingen. Hoe 
graag Zuid-Soedan zich ook wil on-
derscheiden van het noorden, de po-
litieke praktijken van de nieuwe staat 
dragen de sporen van een gedeelde 
erfenis van een ondemocratisch ver-
leden. Deze erfenis overstijgen zal een 
uiterst moeilijke taak worden. n

President Salva Kiir Mayardit
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verkiezingskoorts  
in kinshasa | gorik zelderloo

Eind november dit jaar zal de Democratische Republiek Congo 
voor de tweede maal zijn naam eer aandoen. 32 miljoen Congolezen 
kunnen dan hun stem uitbrengen voor de presidentsverkiezingen. 
De historische verkiezingen van 2006 waren een groot succes, 
omdat ze (redelijk) rustig en eerlijk verliepen. Congo zette die dag 
een belangrijke stap vooruit. Democratie is geen doel op zich, maar 
moet bijdragen tot de ontwikkeling van een overheid die bijdraagt 
tot het welzijn van zijn burgers. Echte aansprakelijkheid van de 
Congolese politici moet het beleid ten goede komen. Al te vaak nog 
leven de ministers op de kap van hun doelgroep in plaats van deze 
een dienst te bewijzen. De verkiezingen moeten de Congolezen een 
kans geven hun politici af te rekenen op het geleverde beleid.

de moeizame organiSatie
De verkiezingen moeten eerlijk zijn. 
Er is heel wat kritiek op de kiescom-
missie (CENI). Ze wordt verweten te 
nauw verbonden te zijn met presi-
dent Joseph Kabila. Begin juli 2011 
vielen nog 2 doden bij rellen toen een 
betoging voor het hoofdkantoor van 
de CENI uit de hand liep. Ook de re-
gistratie van de kiezers veroorzaakt 
protest. Elke volwassene in dit uitge-
strekte land – waar velen geen iden-
titeitskaart bezitten – een unieke 
kiezerskaart bezorgen, lijkt op zich al 

een onmogelijke opgave. Er is sprake 
van fraude, mensen die tot 4 keer in-
geschreven worden met een andere 
naam, minderjarigen die zich als vol-
wassenen uitgeven, enzovoort. In elk 
geval zijn er voor de verkiezingen van 
2011 enkele miljoenen kiezers meer 
geregistreerd dan in 2006. Dit is op 
zich ook niet abnormaal gezien de 

sterke bevolkingsgroei. Het gevolg 
van het groter aantal kiesgerechtig-
den is dat de zetelverdeling in het 
parlement, nl. het aantal zetels per 
provincie, moet aangepast worden 
aan het aantal kiezers per provin-
cie. Meerderheid en oppositie staan 
in deze lijnrecht tegenover elkaar 
omdat de oppositie de voorgestelde 
verdeling weigert goed te keuren. 
De oppositie verenigde zich rond 
dit thema en blokkeerde de verdere 
voorbereiding van de verkiezingen. 
Op 9 augustus geraakte het parle-

ment het dan toch eens en werd de 
nieuwe kieswet goedgekeurd. Het 
laatste obstakel voor de verkiezingen 
is nu van de baan. Alleen de datum 
ligt nog niet vast, voorlopig spreekt 
men van 28 november. Het moet in 
elk geval voor 6 december zijn, want 
dan loopt Kabila’s ambtstermijn van 
5 jaar af.

preSident kabiLa in  
poLe poSition
De grote favoriet om zichzelf op te 
volgen, is huidig president Joseph 
Kabila. Hij leidde Congo in 2006 naar 
verkiezingen, en daarom won hij ze 
waarschijnlijk ook. Voor zowat alle 
Congolezen, ook mensen van over de 
40 jaar oud, was stemmen iets uniek 
in 2006. Of zoals een Congolees het 
verwoordt: “we wisten dat het be-
stond, zagen hoe andere landen ver-
kiezingen hielden, mensen die gingen 
stemmen… maar om zelf een stem te 
mogen uitbrengen, dat was toch iets 
speciaals.” Maar vandaag zijn veel 
mensen erg kritisch tegenover de pre-
sident. De verwachtingen waren (te) 
groot en voor veel Congolezen heeft 
hij de beloofde vooruitgang niet kun-
nen waarmaken. Congo kent al enkele 
jaren economische groei maar het 
effect op de tewerkstelling blijft be-
perkt. Met de hulp van buitenlandse 
partners (China, India en het westen) 
zijn er grootschalige infrastructuur-
werken opgestart en sommige zelfs 
afgewerkt. Maar het gebrek aan water 
uit de kraan en het voortdurend weg-
vallen van de elektriciteit zorgen voor 
veel frustratie bij de bevolking van de 
Congolese hoofdstad Kinshasa. Een 
terechte ergernis in een stad die naast 
één van de grootste rivieren ter wereld 
ligt en waar dus mogelijkheden moe-
ten zijn om in proper water te voor-
zien. Bovendien voert Congo elektrici-
teit uit naar onder andere Zuid-Afrika 
en Congo-Brazzaville. 

De populariteit van Kabila was 
altijd beperkt in Kinshasa omdat hij 
hier vaak als een buitenstaander ge-
zien wordt. Hij is afkomstig van de 
provincie Katanga, in het verre zuid-
oosten. Er wordt vaak gelachen met 
zijn gebrekkig Lingala. Het is vooral in 
het oosten van het land en in Katanga 
dat Kabila veel steun geniet onder de 
bevolking. 

eén enkeLe  
oppoSitiekandidaat?
Hoewel Kabila wel al een paar van 
zijn verwezenlijkingen in de verf heeft 
gezet, is zijn campagne nog niet echt 
begonnen. Momenteel domineert de 
oppositie de verkiezingscampagne, zo-
wel in de media als in het straatbeeld. 
De cruciale vraag is of de oppositie, die 
bestaat uit zo’n 400 partijen, in staat 
zal zijn om zich achter één gezamen-
lijke kandidaat te scharen. Dit lijkt een 

De cruciale vraag is of de 
verschillende krachten van 
de oppositie zich achter één 

gezamenlijke kandidaat zullen 
kunnen scharen, een noodzakelijke 
voorwaarde om Kabila te verslaan.
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noodzakelijke voorwaarde om Kabila 
te kunnen verslaan aangezien er in 
tegenstelling tot 5 jaar geleden slechts 
één stemronde zal zijn. Als er zich 
meerdere kandidaten in de strijd wer-
pen dan zullen de anti-Kabila stemmen 
verspreid worden onder hen. Elke dag 
staat er wel een andere partijvoorzitter 
in de krant met een oproep tot samen-
werking, maar in de praktijk lijkt men 
er voorlopig niet uit te komen. 

Een onverwachte concurrent 
voor Kabila is Vital Kamerhe, een 
voormalig medewerker van Kabila 
die zich tegen zijn president keerde. 
Kamerhe benadrukt dat het beleid 
van Lula (vorige president van Brazi-
lië) het lichtend voorbeeld moet zijn 
voor Congo. Ook Kamerhe roept op 
tot het kiezen van één gezamenlijke 
oppositiekandidaat. Een tweede be-
langrijke concurrent is Jean-Pierre 
Bemba. De voormalige rebellenleider 
blijft heel populair in Kinshasa en nog 
meer in de grote Evenaarsprovincie. 
Probleem is dat Bemba nog steeds in 
Den Haag zit wegens aantijgingen van 
oorlogsmisdaden voor het Internatio-
naal Strafhof. Eind september wordt 
een uitspraak verwacht van het Hof. 
Wat er moet gebeuren als Bemba’s 
gevangenschap wordt verlengd weet 
niemand. De grootste concurrent 

voor Kabila lijkt echter steeds meer 
de oude Etienne Tshisekedi te wor-
den. De eeuwige oppositieleider (al 
sinds het Mobutu-tijdperk) is erin 
geslaagd een enorme hype te creëren 
rond zichzelf. Na een rondreis door-
heen Europa en Amerika maakt hij nu 
een rondreis door Congo. Hij begon 
met de stad Lubumbashi in Katanga, 
de machtsbasis van Kabila en gevoelig 
terrein sinds het etnisch geweld van 
Katangezen tegen gastarbeiders uit 
de provincie Kasaï in de jaren 1990. 
Tshisekedi komt zelf uit Kasai en was 
al jaren niet meer in Katanga geweest. 
Zijn bezoek was een enorm succes, 
tegen de verwachtingen in kwamen 
vele duizenden op straat om hem te 
zien. Ook bij zijn intrede in Kinshasa, 
op 9 augustus, ontstond een giganti-
sche volkstoeloop. Tshisekedi wordt 
gezien als een integer politicus die de 
corruptie kan aanpakken. In zijn toe-
spraken benadrukt hij het belang van 
patriottisme onder de Congolezen. Er 
moet gewerkt worden, iedereen moet 
opnieuw het onderscheid tussen goed 
en kwaad leren. Dit klinkt allemaal 
behoorlijk vaag, maar voor velen is hij 
de hoop op verandering, vooruitgang 
en de strijd tegen de alomtegenwoor-
dige corruptie die het land verlamt. 
De charismatische Tshisekedi brengt 

hoop maar lijkt de massa ook op te 
zwepen. Zegezeker verklaarde hij 
na zijn triomfantelijke ontvangst in 
de steden dat hij 100% van de stem-
men kan halen. Maar Congo bestaat 
uit veel meer dan de steden Kinshasa 
en Lubumbashi. De kiem voor groot-
schalige straatprotesten na de verkie-
zingen lijkt nu al geplant. 

Sinds 10 augustus is er topoverleg 
tussen Tshisekedi en Kamerhe. De 
vraag is opnieuw of beiden zich achter 
één kandidaat zullen kunnen scharen, 
en vooral wie dan een stap opzij zal 
zetten. Een verenigde oppositie zou 
wel degelijk een ernstige bedreiging 
voor Kabila kunnen worden.

nog 3 Spannende maanden
Kinshasa is in de ban van de verkie-
zingen. Iedereen heeft zijn mening en 
overal wordt gediscussieerd. Kabila 
laat de oppositie vrij campagne voe-
ren. Er zijn reclamespots op tv, opposi-
tiekranten zijn overal vlot verkrijgbaar 
en de politie staat in voor de veiligheid 
tijdens de meetings van de opposan-
ten. Vooral in Lubumbashi vreesde 
men op voorhand voor de veiligheid 
van Tshisekedi. Het is een positief te-
ken dat een opposant vrij campagne 
kan voeren in de machtsbasis van de 
huidige president. Anderzijds zijn er 
tekenen dat Kabila de macht steviger 
in handen plant te nemen. Achter de 
schermen zouden de veiligheidsdien-
sten opposanten en activisten viseren. 
Er is ook de steeds aanwezige dreiging 
van een staatsgreep. Die vrees werd 
nieuw leven ingeblazen door de aan-
val op het presidentieel paleis slechts 
enkele maanden geleden. Zo heerst er 
een hoge mate van onzekerheid. Nie-
mand kan voorspellen hoe de verkie-
zingen zullen lopen. Kinshasa is een 
tikkende tijdbom door de enorme on-
gelijkheid in de stad. In de uitpuilende 
volkswijken wonen vele tienduizen-
den jonge mannen zonder werk, zon-
der gezin (trouwen kost immers geld), 
met niets te doen en niets te verliezen. 
In het centrum en enkele residentiële 
wijken prijkt de ene grote villa naast 
de andere achter hoge muren met 
prikkeldraad. De mensen achter die 
muren vrezen voor plunderingen in-
dien er chaos zou uitbreken. n

Gorik Zelderloo woont en werkt in Kinshasa. 
Dit artikel is het eerste deel van een verslag 
over de verkiezingen van november 2011.

Etienne Tshisekedi
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de commercialisering van de 
ruimtevaart | pieter teirlinck

Op 21 juli 2011 landde de laatste Space Shuttle Atlantis van de NASA veilig terug op aarde. Daarmee 
kwam een einde aan 30 jaar Amerikaanse bemande ruimtevluchten met een herbruikbaar ruimteveer. 
Op dit ogenblik beschikken enkel Rusland en China nog over de capaciteit om mensen in een baan rond 
de aarde te sturen, maar de VS wil haar dominante positie in de ruimte wel behouden. Dit artikel geeft 
een stand van zaken over de civiele en commerciële ruimtevaart anno 2011. In een volgend artikel zullen 
we de sluipende militarisering van de ruimte bespreken.

de ruimte geraakt ver-
Stopt
In 1957 vloog er slechts één artificieel 
object door de ruimte en dat was de 
Sovjet-satelliet Spoetnik. Anno 2011 
zijn dat meer dan 1100 actieve syste-
men en 22.000 brokstukken groter dan 
10 cm. De brokstukken zijn een gevolg 
van de menselijke activiteit in de ruim-
te. Het recentste voorval, een botsing 
tussen een Amerikaanse (Iridium) en 
een Russische (Cosmos) satelliet, was 
goed voor meer dan 1500 extra brok-
stukken. Wanneer zo’n brokstuk tegen 
een ruimtetuig knalt, is de kans op 
schade zeer groot. Hoe meer ruimte-
afval, hoe moeilijker de toegang tot de 
ruimte. Het Internationaal Ruimtesta-
tion (ISS) ontsnapte afgelopen juni nog 
ternauwernood aan een botsing met 
een stuk ruimteafval. 

Iran voegde zich in 2009 voorlopig 
als laatste bij de club van landen die 
over een volledige lanceercapaciteit 
beschikken om ruimtetuigen in een 
baan rond de aarde te brengen. Naast 
Iran zijn dat de EU, de VS, Rusland, 
Frankrijk, Japan, China, het VK, In-

dia en Israël. Brazilië, Kazachstan en 
Noord- en Zuid Korea zijn ook bezig 
aan de ontwikkeling van een eigen 

lanceercapaciteit. Slechts drie lan-
den deden al bemande ruimtevluch-
ten: Rusland, de VS en China. India, 
Japan en Europa plannen op termijn 
ook bemande ruimtevluchten. Naast 
overheidsagentschappen zijn er te-
genwoordig ook private spelers met 
een volledige lanceercapaciteit zoals 
'Sea Launch' en 'International Launch 
Services'. Sea Launch is een interna-
tionaal consortium van bedrijven uit 
de VS (Boeing), Rusland, Noorwegen 
en Oekraïne, dat over een mobiel zee-
platform beschikt om lanceringen uit 
te voeren. International Launch Servi-
ces is een Russisch-Amerikaanse joint 
venture die opereert vanuit Kazach-
stan. Er zijn ook 17 landen in de we-
reld die beschikken over een beperkte 
lanceercapaciteit. Zij kunnen raketten 
lanceren tot in de ruimte, maar geen 
ruimtetuigen in een baan rond de 
aarde brengen. In de toekomst zullen 
wellicht nog meer landen over een 
eigen lanceercapaciteit gaan beschik-
ken. Landen zonder lanceercapaciteit 
moeten een beroep doen op andere 
landen om hun ruimtespeeltjes, zo-

als satellieten, in de lucht te krijgen. 
Er zijn nu 60 landen of consortia van 
landen die hun eigen satellieten in 

de ruimte hebben, plus tal van com-
merciële satellietoperatoren. Het feit 
dat de technologie verder neigt naar 
miniaturisatie en dus lichtere satel-
lieten, zorgt ervoor dat lanceringen 
goedkoper worden. Een rapport van 
Euroconsult beweert dat er de ko-
mende 10 jaar zo'n 12.000 extra sa-
tellieten gelanceerd zullen worden. 
Momenteel cirkelen er zo'n 1000-tal 
ronde de aarde. 

ruimte iS buSineSS
Welk doel dient de civiele ruim-

tevaart? Zonder ruimtevaart is er 
geen wetenschappelijke exploratie 
van de ruimte. Maar veel landen zien 
de ruimtevaart vooral als essentieel 
voor hun economische ontwikkeling. 
De ruimtevaart is cruciaal voor tal van 
ondertussen onmisbare activiteiten 
op aarde: communicatie, observatie 
en navigatie. De ruimtevaartsector 
is vandaag een miljardenbusiness. 
De totale ruimtevaarteconomie was 
in 2010 goed voor 276 miljard dollar, 
waarvan een derde overheidsbudget 
en tweederde omzet van de commer-
ciële sector. De VS neemt 75% van de 
overheidsinvesteringen wereldwijd 
voor z’n rekening (75% van 87 miljard 
dollar): een derde gaat naar ruimte-
onderzoek en ontwikkeling voor ci-
viele doeleinden en tweederde gaat 
naar het militaire luik. Van alle civiele 
ruimtevaartagentschappen beschikt 
dat van de VS, de NASA, over het 
grootste budget. Sedert 1948 gaat er 
jaarlijks gemiddeld 18 miljard dollar 
naar de NASA. Dat was ook zo voor 
2010. Voor de komende vijf jaar maak-
te president Obama 6 miljard dollar 
extra vrij. Het budget van het Euro-
pese ruimtevaartagentschap (ESA) 
is het tweede grootste ter wereld en 
bedraagt bijna 5 miljard dollar per 

Elk land dat het zich kan 
permitteren, ontwikkelt een eigen 

navigatiesysteem omdat  
de afhankelijkheid van het 

Amerikaanse GPS-systeem te riskant 
bevonden wordt.
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jaar. Het Russische en Chinese civiele 
ruimtevaartbudget bedroeg rond de 2 
miljard in 2009. De economische cri-
sis van 2008 had geen invloed op deze 
budgetten. Integendeel, zij blijven stij-
gen. De ruimtevaartprogramma’s zijn 
blijkbaar prioritair.

Er worden tal van nieuwe weten-
schappelijke missies gelanceerd de 
komende jaren. O.a.  nieuwe ruimtete-
lescopen om te zoeken naar bewoon-
bare planeten, missies naar de planeet 
Mars, onderzoek van de zon, enzo-
voort. Er is ook een hernieuwde in-
teresse in de exploratie van de maan. 
China maakte de laatste jaren reeds 
landingen op de maan, ontwikkelt ver-
dere projecten om over het maanop-
pervlak te zwerven met robots en wil 
er op termijn een basis  bouwen. Ook 
India is geïnteresseerd. De VS bracht 
de maankraters in kaart en kwam tot 
de ontdekking dat er water aanwezig 
is. Japan voerde een aantal succesvolle 
maanmissies uit in 2009 met het oog 
op een toekomstige exploratie. 

De ruimtevaart is zo’n dure on-
derneming dat het interessanter is 
om middelen en technische kennis 
te delen. Reeds in 1962 werd de eer-
ste internationale satelliet de ruimte 
ingestuurd. Het Sovjet ruimtestation 
MIR werd in 1986 een baan rond de 
aarde gestuurd en was het eerste per-
manent bewoonde ruimtestation. 
Meer dan 10 jaar werden er gezamen-
lijke projecten opgezet door de VS, 
Frankrijk, Japan, Afghanistan, Oos-
tenrijk, Slovenië, Bulgarije, Duitsland 

en Syrië. MIR werd in 1998 opgevolgd 
door het ISS, het grootste en duurste 
technische samenwerkingsproject 
in de geschiedenis. De VS, Canada, 
Rusland, Japan en ESA zullen samen 
wellicht meer dan 129 miljard dollar 
spenderen aan het project. Het ISS 
blijft tot 2020 operatief. ESA en NASA 
bekijken de mogelijkheden om op 
termijn gezamenlijke Marsmissies te 
ondernemen. Rusland en China koes-
teren gelijkaardige plannen. De VS en 
China overwegen samen te werken 
rond bemande vluchten. Zuid-Afrika, 
Kenia, Algerije en Nigeria sloten een 
regionaal samenwerkingsakkoord in 
2009. De ruimtevaart is vandaag een 
internationale business. 

pubLieke  
nutSvoorzieningen 

De satellieten die nu rond de 
aarde cirkelen dienen verschillende 
doeleinden. Er bestaan satellieten 
voor navigatie, observatie, het weer en 
communicatie. De satellieten waar-
van het meest gebruik gemaakt wordt, 
zijn wellicht de navigatie en de weer-
satellieten. Hoewel ze oorspronkelijk 
ontwikkeld werden voor het leger, zijn 
ze nu niet meer weg te denken uit de 
civiele en commerciële wereld. Mo-
menteel zijn er twee globale navigatie-
systemen actief: het Amerikaanse GPS 
(of NAVSTAR) en het Russische GLO-
NASS. Het GPS-systeem, het meest 
performante van de twee, is operatief 
sedert 1993 en bestaat uit 24 satellieten 
die op 20.200 km afstand rond de aarde 

cirkelen. Er is een standaard systeem 
voor civiel gebruik  en een preciezer 
systeem voor militair gebruik. De helft 
van alle GPS-inkomsten gaat naar 
Amerikaanse privé-bedrijven, maar 
slechts een derde van dat bedrag wordt 
op de Amerikaanse markt gegenereerd. 
Het Russische GLONASS, gelanceerd 
in 1995, is op een gelijkaardig systeem 
gebaseerd, maar degradeerde al gauw 
door geldtekort. De laatste jaren werd 
er flink geïnvesteerd in GLONASS en 
momenteel functioneert het weer bijna 
optimaal. Ondertussen werkt Europa 
via de ESA aan een eigen navigatie-
systeem, nl. GALILEO. Het Europese 
systeem zal miljarden euro's kosten en 
pas tegen 2015 operationeel zijn (7 jaar 
later dan voorzien). Bedoeling is dat 
het preciezer werkt dan GPS. Het zal 
voor een deel publiek zijn, maar het zal 
ook een afgeschermde functie hebben 
voor ‘gebruik door overheidsinstan-
ties’. Ook China (COMPASS) en India 
(IRNSS) werken aan een eigen systeem. 
Elk land dat het zich kan permitteren, 
ontwikkelt een eigen navigatiesysteem 
omdat afhankelijkheid van het Ameri-
kaanse GPS-systeem riskant is, zeker in 
tijden van conflict waarbij het civiele 
signaal ondergeschikt gemaakt wordt 
aan het militaire en de VS 'vijandelijke 
landen' de toegang tot het systeem zou 
kunnen ontzeggen. 

Veel landen werken ook aan obser-
vatiesatellieten om het eigen grondge-
bied te kunnen controleren: (natuur-)
rampen opvolgen, natuurrijkdommen 
(water, bossen, landbouwgebieden) be-
heren, klimaatsverandering opvolgen, 
enzovoort, maar ook bv. de grenzen 
bewaken tegen illegale immigranten. 

commerciëLe  
ruimtevaart 

Ruimtevaart is niet langer het ex-
clusieve terrein van overheden. De 
commerciële sector is in toenemende 
mate actief in de verschillende pijlers 
van de ruimtevaart: ontwikkelen van 
raketten en satellieten, aanbieden 
van informatiediensten zoals tele-
communicatie en observatie van de 
aarde, en ruimtelanceringen. Hoewel 
de overheden een grote rol spelen in 
de subsidiëring van de ruimtevaart, 
worden ze zelf steeds meer afhanke-
lijk van de commerciële sector en zijn 
ze geneigd de wensen van de sector te 
volgen (soepeler exportregime om de 
wereldmarkt te bestrijken, subsidies, 
enzovoort). Door de enorme groei van 
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activiteiten in de ruimte moeten de 
overheden dringend werk maken van 
een duidelijke regulering, maar dat is 
tot op heden niet gebeurd. De interna-
tionale afspraken rond activiteiten in 
de ruimte zijn immers gedateerd. Ter-
wijl het ‘Outer Space Verdrag’ (1967) ei-
gendomsclaims in de ruimte verbiedt, 
is het duidelijk dat bepaalde aspecten 
van de ruimtevaart aanleiding geven 
tot discussie. Wie krijgt welke baan 
rond de aarde of welke radiofrequen-
tie voor zijn satelliet? Sommige bedrij-
ven dromen luidop van de exploitatie 
van de natuurlijke rijkdommen in de 
ruimte. Het bedrijf 'Schakleton Energy 
Company' (VS) koestert plannen om 
het ijs op de maan te smelten en het 
daarna om te zetten naar vloeibaar wa-
terstof om het te gebruiken als raket-
brandstof. De meest ontwikkelde ruim-
tesector voor private bedrijven – waar 
tevens de grootste omzet gegenereerd 
wordt – is die van de satellieten en de 
diensten er rond. In 2009 bedroeg de 
wereldwijde omzet meer dan 160 mil-
jard dollar, terwijl dat in 1980 nog maar 
2 miljard dollar was. Verschillende van 
de grootste satellietbedrijven werden 
ooit opgericht als intergouvernemen-
tele organisaties, maar werden aan het 
einde van de jaren 1990 geprivatiseerd, 
geheel in de neoliberale geest van de 
afstoting van overheidsbedrijven en 
-diensten. INTELSAT, momenteel het 
grootste private satellietbedrijf, werd 
opgericht in 1964 door 18 verschillen-
de landen om internationale telecom-
municatie mogelijk te maken. De tele-
communicatiesector groeide in 2010 
tussen de 13% en de 16%. Een groei die 
vooral te danken is aan de navigatie-
diensten en de satelliettelevisie. Ook 
op het gebied van ruimtelanceringen 
is de commerciële sector belangrijk 
geworden. In de jaren 1980 zag NASA 
de commerciële sector als één van de 
opties om de eigen operationele kos-
ten te drukken. Sedertdien is de sec-
tor enorm gegroeid. In de VS werden 
commerciële ladingen initieel gelan-

ceerd via de Space Shuttles (NASA), in 
Europa en Rusland via raketten. Na de 
ramp met de Space Shuttle Challenger 
in 1986, die ontplofte vlak na het opstij-
gen, mochten deze ruimtetuigen geen 
commerciële ladingen meer vervoe-
ren in de VS, waardoor de Ariane ra-
ket (Frankrijk) meer dan de helft van 
de markt veroverde. In 2009 vonden 
36 commerciële ruimtelanceringen 
plaats, 24 voor private bedrijven en 12 
voor civiele of militaire overheidsop-
drachten. Gedurende de laatste jaren 
domineren Rusland en Europa de com-
merciële lanceermarkt. De VS heeft 
haar positie wat moeten prijsgeven 
ten gevolge van een streng exportre-
gime voor satellieten. Voor de Ameri-
kaanse wetgever vallen satellieten im-
mers onder het wapenexportregime, 
maar er wordt onder druk van het 
Amerikaans bedrijfsleven gewerkt aan 
een versoepeling van de exportregels. 
Het Amerikaanse Space Shuttle pro-
gramma werd finaal afgesloten in 2011, 
waardoor NASA op zoek is naar nieuwe 
lanceeralternatieven. Hierbij wordt 
expliciet gerekend op de diensten van 
commerciële bedrijven om het ISS 
verder te kunnen blijven bevoorraden. 
Vier private bedrijven zijn in de run-
ning om herbruikbare ruimtetuigen te 
ontwikkelen voor NASA. SpaceX, een 
Amerikaans bedrijf dat er in december 
2010 als eerste private onderneming in 
slaagde een herbruikbaar ruimteveer 
te lanceren en te recupereren, bemach-
tigde reeds een contract. De NASA zelf 
concentreert zich ondertussen o.a. op 
de ontwikkeling van nieuwe draagra-
ketten, daarvoor krijgt het de komende 
jaren 3 miljard dollar extra.

Ruimtetoerisme is een sector die 
nog in een embryonale fase verkeert, 
maar toch al goed was voor een inves-
tering van 1,5 miljard dollar in 2009. Via 
het bedrijf Space Adventures kochten 
reeds zeven mensen een tochtje in de 
ruimte op de Russische Sojoezraketten 
die het ISS bevoorraadden, voor een 
slordige 30 miljoen dollar per zitje. 

 concLuSie
De internationale ruimtevaartsector 
groeit aan een enorm tempo. Steeds 
meer spelers verdringen elkaar op 
het terrein. De ruimtevaartsector 
is in snel toenemende mate aan het 
commercialiseren en is een heuse 
miljardenbusiness geworden. De VS 
is de belangrijkste speler, afgemeten 
aan de grootte van de overheidsbud-
getten en de omvang van de com-
merciële sector, en daarmee ook de 
trendsetter voor de wereld. Overhe-
den hebben een cruciale rol gespeeld 
in de ontwikkeling van de commer-
ciële sector, waarvan de satellietin-
dustrie reeds tot wasdom gekomen 
is. Deze industrie is niet langer af-
hankelijk van overheidscontracten 
en subsidies. Overheden spelen wel 
nog steeds een onvervangbare rol 
als investeerders in onderzoek en 
ontwikkeling. Maar de winsten wor-
den opgestreken door de commerci-
ele bedrijven. De overheden zijn zelf 
de grootste cliënten van deze bedrij-
ven, zowel in de satellietindustrie, de 
lanceerindustrie, als de observatie-
industrie. 

Het Amerikaanse ministerie van 
Defensie was voor operatie 'Enduring 
Freedom' in Afghanistan (2001) voor 
75% van haar satellietbandbreedte af-
hankelijk van commerciële systemen. 
De grenzen tussen de civiele en mili-
taire ruimtesystemen vervagen dus. 
De ruimte-industrie wordt bij uitstek 
gekarakteriseerd door zijn 'dual-use' 
technologie (technologie die zowel 
voor civiele als militaire doeleinden 
gebruikt kan worden). Alle landen 
zijn zeer afhankelijk van ruimtesyste-
men voor communicatie, navigatie 
en informatievergaring. Deze afhan-
kelijkheid brengt een kwetsbaarheid 
met zich mee, waardoor de ruimte-
systemen ondertussen beschouwd 
worden als cruciaal voor de  nationale 
veiligheid. Dit geeft op zich aanleiding 
tot een verdere militarisering van de 
ruimte. n

Anno 2011 zweven er meer dan 1100 actieve systemen  
en 22.000 brokstukken groter dan 10 cm in een baan  

om de aarde.
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Het verdrijven van mensen  
voor winst | christine shearer

Terwijl president Obama door de Verenigde Staten toert om geld te werven voor zijn herverkiezings-
campagne zal hij volop zijn steun voor propere energie uitdragen via uitstekend opgestelde toespraken.

In de staten West-Virginia en Wy-
oming zal Obama het ongetwijfeld 
hebben over de zogenaamde 'propere-
kool' technologie. (Dit is technologie 
die erop gericht is om de koolstofdi-
oxine en andere vervuilers die vrijko-
men bij het verbranden van steenkool 
op te vangen). In Californië zal Obama 
waarschijnlijk de nadruk leggen op het 
grote potentieel van zonne-energie en 
in het Midwesten zal hij de veelbelo-
vende toekomst van de windenergie 
bezingen. Hij zal daarentegen in alle 
talen zwijgen over de  goedkeuring 
van licenties voor steenkoolcentra-
les op publieke gronden of over zijn 
blijvende toewijding aan een renais-
sance van de nucleaire energie. Het is 
ook weinig waarschijnlijk dat hij het 
zal hebben over de druk die zijn ad-
ministratie ver weg van de schijnwer-
pers uitoefent om een internationaal 
gecontesteerd open koolmijn-project 
in Bangladesh door te drukken. 

pHuLbari-mijn
De gigantische mijn, een project dat 
eigenlijk al werd voorgesteld in het 
midden van de jaren 1990, werd van 
bij het begin geconfronteerd met een 
aantal obstakels. Eén van de grootste 
obstakels was het hevige protest van 

de gemeenschappen die getroffen 
zouden worden door het project. Ze 
slaagden er zelfs in om het tot nu toe 
uit te stellen. Gepland in het Phulbari-
gebied in het noordwesten van Bang-

ladesh, zou de mijn tussen de 40.000 
en 200.000 dorpelingen verplichten 
hun woonsten achter te laten. (De 
conservatieve schatting van 40.000 ge-
troffenen, is afkomstig van het bedrijf 
dat de mijn wil openen). Het project 
zou ook inheemse gemeenschappen 
verdrijven waarvan de voorouders al 
5000 jaar in de regio leefden. 

De oppositie tegen de mijn is 
niet altijd met een democratische 
reactie beantwoord. Een belangrijke 
tegenstander van de mijn, Nuruzu-
man, werd publiekelijk gemarteld 
door het Bengalese leger in febru-
ari 2007. En in 2006 werden tijdens 
een grote demonstratie zelfs drie 
jonge betogers doodgeschoten door 
de paramilitaire 'Bangladesh Rifles' 
(gewapende macht die rechtstreeks 
onder het bevel van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken staat). De 
bloederige moorden werden gevolgd 
door nationale stakingen en uitein-
delijk door een overeenkomst van de 
Bengalese regering met de betogers 
dat de eigenaar van de licentie om 
de mijn te ontwikkelen, ‘Asia Energy’, 
het land zou verlaten. Nu, vijf jaar la-
ter, weigert Asia Energy nog altijd te 
vertrekken. In plaats daarvan heeft 
het bedrijf zijn naam veranderd naar 

‘Global Coal Management’ – ook be-
kend als GCM Resources – en blijft 
het ten volle toegewijd aan het Phul-
bari-project, ondanks het aanblij-
vende protest van mensen over heel 

Bangladesh. Volgens de projectplan-
nen van GCM zou de Phulbari steen-
koolmijn ten minste 36 jaar moeten 
kunnen draaien en zou ze gedurende 
de piekperiode van de productie zo'n 
16 miljoen ton steenkool moeten op-
leveren. Van die 16 miljoen ton zou 
3 miljoen ton gebruikt worden in 
Bangladesh zelf. Hiervoor zou vol-
gens GCM trouwens ten minste één 
steenkoolcentrale van 500 megawatt 
gebouwd moeten worden in het land. 
De rest van de ontgonnen steenkool 
zou uitgevoerd worden.  

gevoLgen
Volgens Paula Palmer van de NGO 
'Global Response Program for Cul-
tural Survival’ zouden “duizenden 
families onmiddellijk verwijderd 
worden van de mijnsite, waardoor 
ze hun huizen en landbouwgronden 
zullen kwijtspelen”. Onafhankelijke 
onderzoekers schatten dat uiteinde-
lijk tot 220.000 mensen rond de mijn-
site getroffen zullen worden door 
een verminderde toegang tot water, 
waardoor ze uiteindelijk gedwon-
gen zullen worden om hun gronden 
achter te laten. Er zijn geen plannen 
om deze mensen te compenseren 
voor hun lijden en hun verlies. Een 
ecologische beoordeling van het 
GCM-project merkt op dat de mijn 
meer dan 51 km² land zou uitgraven, 
voor het merendeel vruchtbare land-
bouwgrond. Bangladesh is één van 's 
werelds meest dichtbevolkte landen 
dus het verlies van landbouwgrond 
zou er hard aankomen, in het bijzon-
der bij inwoners die van de landbouw 
afhankelijk zijn om in hun dagelijkse 
behoeften te kunnen voorzien. An-
dere gevolgen van het project: het 
zal de huidige stroom van de Khari 
Pul rivier afleiden en als er gebruik 
gemaakt wordt van explosieven om 
de steenkool bloot te leggen zullen 
toxische stoffen vrijkomen. Enorme 
pompen zullen de vele jaren waarin 

Het transport van het  
Phulbari-project zal vlak door het 

Sundarbans-woud snijden, een uniek 
bosgebied dat beschermd is als 
natuurerfgoed door UNESCO.
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de mijn geëxploiteerd wordt, 24 uur 
aan een stuk, honderden miljoenen 
liters water per dag moeten oppom-
pen om te voorkomen dat de mijn zou 
onderlopen. Dit zou resulteren in een 
daling van het grondwaterniveau in 
een gebied van 500 km². Hierdoor 
zullen de bronnen gebruikt door de 
boeren en de dorpelingen droog ko-
men te staan. GCM beweert dat een 
deel van het opgepompte water terug 
geïnjecteerd kan worden in de grond 
op een afstand van de mijn en dat het 
gebruikt kan worden door plaatselijke 
bewoners om te irrigeren. Maar het 
ontginnen van steenkool gaat onder 
meer gepaard met het vrijkomen van 
zware metalen en zuurvormend zwa-
vel, een potentieel gevaar voor de ge-
zondheid, zeker als deze stoffen in het 
grondwater terecht komen. De NGO 
'International Accountability Project' 
merkt op dat een ander, kleiner mijn-
project in de Phulbari-regio in Bang-
ladesh (Barapukuria) geresulteerd 
heeft in de vernietiging van 1,2 km² 
land en een aanzienlijke daling van 
het beschikbare grondwater. Onge-
veer 2500 inwoners van zeven dorpen 
dragen hier de rechtstreekse gevolgen 
van. Deze toestanden zijn onder meer 
mogelijk door het gebrek aan regule-
ring van de koolmijnsector door de 
regering in Bangladesh. Tenslotte 
zou het transport van het Phulbari-
project vlak door het Sundarbans 
mangrovewoud snijden, een gebied 
dat beschermd is als natuurerfgoed 
door de UNESCO en dat de helft van 
de overblijvende Bengalese natuur-
lijke bossen omvat. Het is ook de 
thuis van tenminste 58 zeldzame en 
bedreigde diersoorten – waaronder 
de koninklijke Bengaalse tijger.   

vS-beLangen
Ondanks de wijdverspreide gevolgen 
tonen diplomatieke documenten, 
uitgelekt via Wikileaks, dat de Oba-
ma-administratie absoluut wil dat 
de mijn in Phulbari er komt. In een 
document uit juli 2009 stelt de VS-
ambassadeur in Bangladesh, James 
Moriarty: “Asia Energy, het bedrijf 
achter het Phulbari-project, bevat 
60% VS-investeringen”. Moriarty 
moedigde Tawfiq Elahi Chowdhury, 
de energie-adviseur van de premier 
van Bangladesh, persoonlijk aan 
om het ontginnen van steenkool 
in de open mijn te autoriseren. In 
het diplomatiek verkeer ontsloten 

door Wikileaks, zegt Moriarty aan 
de Bengalese energie-adviseur dat 
“open put mijnen de beste weg voor-
uit lijken”. Chowdhury repliceerde 
daarop dat de Phulbari-koolmijn 
“politiek gevoelig ligt in het licht van 
de verarmde, historisch onderdrukte 
tribale gemeenschappen die het land 
bewonen”, maar de energie-adviseur 
verklaarde zich desondanks akkoord 
om steun te vergaren voor het GCM-
project via het parlementaire pro-
ces. Verder merkt Moriarty op dat 
Asia Energy vertegenwoordigers 
hem toevertrouwd hadden dat ze 
voorzichtig optimistisch zijn over de 
mogelijke goedkeuring van het pro-
ject door de regering in de komende 
maanden. GCM verklaarde dat onge-
veer een derde van de opbrengsten 
gegenereerd door de mijn, naar de 
regering van Bangladesh zou gaan 
in de vorm van aandelen, bedrijfs-
belastingen, taksen en accijnzen, 
maar dit percentage wordt betwist 
door vele mensen in Bangladesh. Ze 
stellen dat het overdreven is en dat 
het de gezondheids- en milieukos-
ten van het project niet in rekening 
brengt. Verder lijkt GCM's bewering 
te suggereren dat de overige twee-
derde van de opbrengsten uit het 
land weggesluisd zullen worden. 
Volgens de internationale organi-
satie BankTrack, zijn 'Aurora Invest-
ment Trust PLC', 'Credit Suisse First 
Boston Equities Ltd', 'LCG Holdings 
LLC', 'Luxor Capital Group', 'Polo Re-
sources Ltd' en Christian Leone, de 
belangrijke aandeelhouders in GCM. 
LCG en de Luxor Capital Group zijn 
eigendom van Christian Leone, een 

VS-burger en voormalig Goldman 
Sachs-werknemer die ook een New-
Yorks hefboomfonds (risicovol be-
leggingsfonds) beheert in zijn eigen 
naam. Leone, Luxor en LCG bezitten 
samen meer dan de helft van de aan-
delen van GCM (54 %). 

beSLuit
Mensen in Bangladesh blijven zich 
tot op vandaag fel verzetten tegen 
het mijn-project van GCM. Zowel in 
februari als in maart dit jaar kwamen 
duizenden mensen op straat om te be-
togen tegen het bedrijf en om te eisen 
dat de Bengalese regering haar belofte 
om GCM het land uit te zetten, zou na-
komen. Op de website van GCM staat 
ondertussen te lezen dat het bedrijf in 
de nabije toekomst een toestemming 
verwacht voor zijn project. In reac-
tie hierop creëerde Avaaz een petitie 
tegen het mijn-project waarop ieder-
een kan intekenen (www.avaaz.org/
en/coal_climate_showdown). Meer 
dan 100 niet-gouvernementele orga-
nisaties uit 31 landen hebben private 
banken opgeroepen om hun steun 
voor het project in te trekken. Vele 
van deze organisaties zijn bezorgd dat 
de situatie gewelddadig zou kunnen 
worden indien de enorme open put 
mijn, die de gronden en levensonder-
houd van tienduizenden mensen be-
dreigt, toch opgedrongen zal worden.  
Terwijl Obama door de VS reist en het 
heeft over de toekomst van propere 
energie vragen we ons af of hij zijn 
steun voor dit rampzalige mijn-project 
zal intrekken?   n

www.zmagazine.orgn. 

Bengaalse tijger in de Sundarbans-wouden
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Shell's gevaarlijke arctische 
boorplannen | subhankar banerjee

Eén van de meest riskante en meest destructieve olie-exploratieprojecten ter wereld zit – zonder de  
nodige wetenschappelijke of technische paraatheid – in de laatste fase voor de effectieve uitvoering ervan:  
Shell gaat naar olie boren in de Arctische Oceaan van Alaska. 

Op 4 augustus 2011 keurde het 
Amerikaans agentschap voor het be-
heer en de regulering van energie in 
de oceanen (BOEMRE) het plan van 
de oliemaatschappij Shell om vier ex-
ploratiebronnen te boren in de Beau-
fortzee van het Arctische Alaska voor-
waardelijk goed. Dit had nooit mogen 
gebeuren. Shell heeft wel nog een aan-
tal andere vergunningen en toestem-
mingen nodig van het Amerikaans 
Agentschap ter Bescherming van het 
Milieu (EPA), voor het daadwerkelijk 
kan beginnen boren.

  
voorgeScHiedeniS
Toen Bush nog president was kocht 
Shell een aantal exploratielicenties 
voor de Beaufortzee en de Tsjoekt-
sjenzee – respectievelijk Licentie 195 
(in 2005) en Licentie 202 (in 2007) voor 
de Beaufortzee, en Licentie 193 voor 
de Tsjoektsjenzee (in 2008). De licen-

ties geven Shell – en alleen Shell – de 
toestemming om naar olie te zoeken 
in de gebieden afgebakend door de li-
centies, op voorwaarde dat hun con-
crete exploratieplannen goedgekeurd 
worden door de bevoegde instanties. 
In 2009 keurde de voorloper van 
BOEMRE al een plan goed van Shell 
om vijf exploratiebronnen te boren, 
twee in de Beaufortzee en drie in de 
Tsjoektsjenzee. Shell moest alleen nog 

wachten op een aantal vergunningen 
van het EPA, waaronder de belang-
rijke luchtkwaliteitsvergunning. Een 
aantal milieuorganisaties en Inupiat-
groepen (Eskimo-gemeenschappen 
die aan de kusten van Alaska wonen) 
startten echter een procedure op om 
deze vergunningen aan te vechten.

Op 31 maart 2010 kondigde pre-
sident Obama zijn nieuw energiebe-
leid aan, dat grote gebieden langs de 
Amerikaanse kustlijn vrijgaf voor de 
exploitatie van olie en gas. Een aantal 
weken later (20 april) ontplofte BP's 
Deepwater Horizon boorplatform in 
de Golf van Mexico, waardoor er naar 
schatting 4,9 miljoen vaten ruwe olie 
en een enorme hoeveelheid methaan 
in de oceaan terecht kwamen. In de 
nasleep van de ramp schortte pre-
sident Obama Shell's reeds goedge-
keurde Arctische boorplannen op (27 
mei 2010). De grote ironie was dat het 

de BP-catastrofe was die de Arctische 
Oceaan voorlopig gered had. Zoals 
te verwachten viel, startte Shell een 
offensief via een gigantische promo-
tiecampagne en bleef het druk uitoe-
fenen op de administratie. Een jaartje 
later, op 4 mei 2011 diende Shell een 
herzien exploratieplan in bij BOEMRE 
voor de Beaufortzee. Het betrof twee 
exploratiebronnen gepland in 2012 en 
twee in 2013. Op 12 mei 2011 volgde 

dan het Tsjoektsjenzee exploratieplan. 
Shell wilde daar drie exploratiebron-
nen boren in 2012 en drie in 2013. In 
plaats van de vijf bronnen die ze in het 
verleden hadden aangevraagd, gin-
gen ze in hun hernieuwde aanvraag 
dus voor tien exploratiebronnen in 
het totaal. Reeds op 4 augustus 2011 
keurde BOEMRE het plan voor de 
Beaufortzee voorwaardelijk goed. Het 
persbericht van BOEMRE over deze 
beslissing begon met de aankondiging 
dat de boringen van Shell in “ondiep 
water” zouden plaatsvinden. Dit is 
een belangrijk argument voor zowel 
BOEMRE als Shell. BP's Deepwater 
Horizon opereerde op een diepte van 
bijna 2 km, terwijl de werkzaamhe-
den van Shell in de Arctische Oceaan 
slechts op een diepte van 40 meter 
zullen uitgevoerd worden. Daarmee 
lijkt men te willen zeggen dat Shell’s 
plannen veel veiliger zijn. Het is waar 
dat de druk veel groter is in diepere 
wateren, maar toch moet men niet 
trappen in dit argument. Boren in de 
ruwe, door ijs bedekte Arctische ge-
bieden is veel moeilijker dan boren 
in de subtropische Golf van Mexico. 
De directeur van BOEMRE, Michael 
Bromwich, schreef in het persbericht: 
“we baseren onze beslissing over de 
energie-exploratie en ontwikkeling in 
de Arctische regio op de beste weten-
schappelijke informatie die er voor 
handen is”. Ik zou de commentaar van 
Bromwich als volgt interpreteren: “We 
weten dat er te veel gaten zitten in 
onze kennis over de Arctische Oceaan. 
Als Shell de oceaan schade toebrengt, 
kunnen we altijd zeggen dat onze ken-
nis te beperkt was – echt waar, we wis-
ten van niets”. Het persbericht stelde 
ook: “BOEMRE heeft geen bewijzen 
gevonden dat de voorgestelde activi-
teiten de kwaliteit van de menselijke 
omgeving aanzienlijk zouden beïn-
vloeden. Daarom besloot BOEMRE 
dat een ‘Environmental Impact State-

Shell zou de Arctische Oceaan traag, 
gradueel en cumulatief kunnen 
vernietigen. Als de regering het 

oliebedrijf de middelen geeft om dit 
te doen, is ze medeplichtig.



41

E
C

O
L

O
G

IE
ment’ (EIS) niet noodzakelijk was”. 
Een EIS is een grondig evaluatieproces 
dat bestaat uit een uitgebreid onder-
zoek. Het rapport met de conclusies 
van zo'n EIS-onderzoek is publiek 
toegankelijk en iedereen kan er com-
mentaar op geven. Als de voorgestelde 
acties ecologisch destructief geacht 
worden, dan worden er andere mo-
gelijkheden onderzocht. Via een vol-
ledige publieke participatie en via een 
rigoureus proces wordt dan een finale 
impactbeoordeling opgesteld. Volgens 
de nationale milieuwetgeving (NEPA) 
“moet een EIS voorbereid worden als 
er substantiële vragen rijzen over de 
mogelijke degradatie van de mense-
lijke omgeving door een project”. Op 
15 juli 2011 zonden 14 milieuorganisa-
ties en een inheemse organisatie een 
brief naar James Kendall, de regionale 
directeur van BOEMRE-Alaska. De 
brief eiste dat BOEMRE een volledige 
EIS-analyse zou voorbereiden en de 
effecten van de voorgestelde boringen 
zou ontsluiten. Om hun eisen kracht 
bij te zetten werd in de brief verwezen 
naar de enorme gevolgen die de voor-
gestelde boringen zouden kunnen 
hebben, zoals het negatieve effect van 
geluidsoverlast op de met uitsterven 
bedreigde Groenlandse walvissen, de 
effecten van een mogelijke grote olie-
lek en andere cumulatieve effecten. Er 
werd ook verwezen naar de potentiële 
invloed van de booractiviteiten op de 
levenswijze van de inheemse kust-
gemeenschappen. De briefschrijvers 
benadrukten dat de wet vereist dat al 
deze mogelijke effecten geanalyseerd 
worden in een EIS. Ook de Nationale 
Commissie die de BP-ramp in de Golf 
onderzocht had aanbevolen om een 
EIS op te stellen voor de exploratie-
plannen van Shell. Maar BOEMRE 
keurde deze plannen amper veertien 
dagen nadat ze ingediend waren goed, 
zonder een EIS te doen. 

 
oLie of WetenScHap?
Gedurende het presidentschap van 
George W. Bush werd het wetenschap-
pelijk onderzoek over de Arctische 
gebieden tegengewerkt en gemanipu-
leerd om het Arctisch boren te pro-
moten. Het openstellen van de kust-
vlakten van het Arctische Nationale 
Natuurreservaat voor olieboringen 
was een topprioriteit voor president 
Bush. Gedurende zijn ambt was er 
een schandaal rond vervalste rap-
porten, die werden voorgelegd aan de 

Senaatscommissie, over het mogelijke 
effect van boringen op kariboes in de 
Arctische regio. De persoon die ver-
antwoordelijk was voor de desinfor-
matie en dat ook officieel heeft toege-
geven, ging een paar jaar later werken 
bij Shell om de Arctische boringen te 
promoten.    

De Obama-administratie gaat nu 
verder op het pad dat geëffend werd 
door de vorige administratie. Dr. 
Charles Monnett, een bioloog verbon-
den aan BOEMRE en één van Ameri-
ka's top-experts wat de Arctische regio 
betreft, werd op 18 juli 2011 plotseling 
geschorst. In 2006 had dr. Monnett 
samen met een collega een artikel 
van zeven bladzijden gepubliceerd in 
'Polar Biology' waarin verwezen werd 
naar vier ijsberen die in 2004 verdron-
ken waren in de Beaufortzee ten ge-
volge van de klimaatsverandering. Het 
poolijs is immers aan het smelten aan 
een ongekende snelheid waardoor er 
grote stukken open water gecreëerd 
worden. Ijsberen moeten vaak veel 
langere afstanden overbruggen voor 
ze zee-ijs vinden om wat op uit te rus-
ten of om eten te zoeken. Ze sterven 
van uitputting. Dr. Monnett was dege-
ne die de aandacht van de wereld op 
deze tragische feiten vestigde. Sinds 
de publicatie van het bewuste artikel 
werd dr. Monnett in toenemende mate 
lastig gevallen door officiële diensten. 
Tot dit culmineerde in zijn recente 
schorsing. Dit verhaal heeft een dui-
delijke boodschap voor elke federale 

wetenschapper die het waagt om 
baanbrekende rapporten te schrijven 
over de condities op de Noordpool. 
Ondanks de gangbare retoriek over 
het respecteren van de wetenschap, il-
lustreert deze zaak dat de federale we-
tenschappers die rond controversiële 
gebieden werken vandaag een risico 
lopen. Op 28 juli 2011 schreef journa-
liste Suzanne Goldenberg in de Britse 
krant the Guardian: “de Obama-ad-
ministratie wordt ervan beschuldigd 
de Arctische wetenschappers lastig te 
vallen, zodat ze de fragiele regio kan 
openstellen voor het boren door Shell 
en andere grote oliebedrijven”. Maar 
waarom is de wetenschappelijke ken-
nis over ijsberen zo bedreigend voor 
Shell's plannen? Op 24 november 
2010 riep de Obama-administratie 
484.734,5 km² in het Arctische Alaska 
uit tot 'cruciale habitat' voor ijsberen 
die bedreigd worden door het ver-
dwijnende zee-ijs ten gevolge van de 
klimaatsverandering. Bijna 95% van 
deze voorbehouden habitat ligt in de 
Beaufort- en Tsjoektsjenzeeën van 
het Arctische Alaska. Dr. Monnett het 
zwijgen opleggen, komt de promotie 
van het olieboren in Alaska dus wel 
degelijk ten goede. 

LeugenS 
Laten we de crisisprocedure in het 
plan van Shell bij een mogelijke olie-
lek wat nader bekijken. De oliemaat-
schappij beweert dat het 95% van 
de olie die in de Arctische wateren 
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terecht zou komen ten gevolge van 
een lek, zou kunnen recupereren via 
mechanische indammings- en recu-
peratietechnieken. Een speciaal rap-
port, besteld door de VS-minister van 
Binnenlandse Zaken Ken Salazar over 
het Arctisch gebied en de mogelijke 
impact van olieboringen daar, schat 
echter dat in een dergelijke omgeving 
het percentage olie dat gerecupereerd 
zou kunnen worden met mechanische 
technieken eerder tussen de 1% en de 
20% ligt. Het reële recuperatiepercen-
tage bij de Deepwater Horizon-ramp 
lag op 3% en bij de Exxon Valdez-ramp 
in 1989 was dat 8% à 9 %. Heeft Shell 
dan gelogen in haar aanvraag? Het 
antwoord is simpelweg ja. Oliebedrij-
ven zetten allerlei zaken in hun ex-
ploratieplannen om ze goedgekeurd 
te krijgen. In het BP-plan voor het 
Deepwater Horizon boorplatform, 
dat zonder problemen goedgekeurd 
werd door het bevoegde federale 
agentschap, beloofde BP dat het ge-
voelige diersoorten zou beschermen 
“waaronder walrussen, zeeotters en 
zeeleeuwen”. Merk op dat dit alle-
maal koudwater-soorten zijn die niet 

eens in de Golf van Mexico leven. BP 
had duidelijk een aantal passages ge-
kopieerd uit één of ander document 
dat betrekking had op de Noordpool. 
In het exploratieplan van BP stond 
ook geschreven dat een lek “onwaar-
schijnlijk” was. Moest er zich toch een 
lek voordoen, dan werd er volgens dit 
plan “geen significant nadelige impact 
verwacht op de stranden, de moeras-
sen en broedende vogels aan de kus-
ten van de regio”. Ook de bedreigde 
vissoorten zouden niet echt te lijden 
hebben onder de activiteiten van BP, 
lek of geen lek. Achteraf bekeken is 
het exploratieplan van BP voor de Golf 
van Mexico één grote leugen gebleken.   

Toen de voorloper van BOEMRE 
in 2009 Shell's vijf exploratieplannen 
voor de Beaufortzee en de Tsjoekt-
sjenzee goedgekeurd had, beweerde 
dit agentschap dat een grote lek “een 
veel te ver gezochte en speculatieve 
mogelijkheid was” om een diepgaan-
de analyse te verantwoorden, Het er-
kende anderzijds wel dat zo'n olielek 
vernietigende gevolgen zou kunnen 
hebben in de ijzige wateren van de 
Arctische Oceaan en dat de opkuis 

moeilijk zou zijn. Shell's worst-case 
scenario beschreven in het onlangs 
goedgekeurde herziene plan voor 
de Beaufortzee, is gebaseerd op de 
condities aan de Noordpool rond 
1 augustus. Een datum waarop de 
oceaan voor het grootste stuk ijsvrij 
is, de temperaturen boven het vries-
punt liggen, er bijna 24 uur per dag 
zonlicht is en er veel minder stormen 
voorkomen. Maar Shell wil boren in 
de Arctische Oceaan van 10 juli tot 
31 oktober 2012. Vanaf begin oktober 
vriest de Noordelijke Ijszee toe en is 
het meestal donker aan de Noordpool 
met extreem koude temperaturen en 
gure sneeuwstormen. Het verschil 
tussen 1 augustus en 15 oktober is 
zo groot dat het aanvoelt alsof je op 
twee verschillende planeten vertoeft. 
Daarbij komt dat de dichtstbijzijnde 
Kustwachtbasis meer dan 1600 km 
verwijderd ligt van de geplande boor-
plaatsen. Het zou een week tot 18 
dagen duren voor er noodschepen 
ter plaatse geraken. En dan is de op-
kuisoperatie nog niet eens in gang ge-
zet. Dit alles betekent concreet dat de 
opkuis van elke lek die tot iets langer 
dan 1,5 maand voor oktober voorvalt, 
tot 9 maanden uitgesteld zou moeten 
worden omdat de Arctische Oceaan 
volledig bedekt geraakt met ijs vanaf 
oktober. De crisisprocedure van Shell 
houdt er rekening mee dat wachten 
misschien nodig zal zijn. Maar het la-
ten rusten van de opkuisactiviteiten 
tot in de lente, zoals voorgesteld door 
Shell, dat is uiteraard geen plan.

  
metHaan 
Bij de Deepwater Horizon-ramp kwa-
men enorme hoeveelheden methaan-
gas vrij die gigantische dode zones 
creëerden in het water. Methaan zuigt 
het zuurstof uit het water en verstikt 
op die manier het leven. Methaan-
concentraties in sommige gebieden 
in de Golf waren 100.000 maal hoger 
dan normaal, met pieken op som-
mige plaatsen van een miljoen maal 
hoger. Niets kan dit overleven. Zowel 
de Beaufortzee als Tsjoektsjenzee heb-
ben grote, maar niet exact gekende 
hoeveelheden methaan onder de zee-
bodem zitten. Methaangas is 20 maal 
potenter dan een broeikasgas als CO2. 
Wetenschappers zijn zeer bezorgd 
over de potentieel enorme hoeveel-
heid methaan die kan vrijkomen door 
de opwarming van de Noordpool en 
het smelten van de permafrost laag, 
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zowel boven als onder het water. Het 
kan een catastrofe voor de planeet 
zijn. Stel u voor dat de operaties van 
Shell een lek veroorzaken begin ok-
tober die olie en methaan begint te 
spuien. Volgens het briljante plan van 
Shell om alles te laten rusten tot het 
weer ijsvrij is, zouden de olie en het 
methaan zich onder het ijs overal in 
de Oceaan kunnen verspreiden. En 
anders dan in de Golf van Mexico, 
waar een deel van het methaan kon 
ontsnappen via de lucht, zal dit niet 
lukken aan de Noordpool door de ijs-
laag. Het gevangen methaan zou de 
creatie van enorme dode zones zeker 
verergeren. In de zomer, als het ijs weg 
is en Shell eindelijk klaar is om zich 
met de lek bezig te houden, zal het 
met een totaal dode Arctische Oce-
aan geconfronteerd worden in plaats 
van met de gebruikelijke zeehonden-
puppy's, vissen, vogels en ijsberen. Bo-
vendien groeit alles veel trager in de 
Arctische Oceaan dan in de gematigde 
en tropische oceanen. Een dode Arc-
tische zee zal dus veel meer tijd nodig 
hebben om zich te herstellen.

 
ecoLogiScHe impact
De Beaufortzee en de Tsjoektsjenzee 
liggen vlak naast elkaar, respectieve-
lijk ten noorden en ten noordwesten 
van de landmassa in de Arctische Oce-
aan. Voor dieren zoals de bedreigde 
Groenslandse walvis en de ijsbeer is 
er natuurlijk geen grens. Ze migreren 
vrij van de ene zee naar de andere. Ze 
zullen de activiteiten van Shell dus 
tegenkomen in beide zeeën verspreid 
over een periode van twee jaar tijd om 
te beginnen. Duizenden walvissen zul-
len getroffen worden door het boren 
en de nevenactiviteiten daarvan. De 
biologische impact zal specifiek groot 
zijn als de wijfjes en de kleintjes bloot-
gesteld worden aan de verschillende 
storende operaties. Shell schat zelf dat 
er zo'n 5600 migrerende Groenlandse 
walvissen (dat is bijna de helft van de 
totale populatie) blootgesteld zouden 
kunnen worden aan geluidsoverlast 
van het boren en het breken van ijs. De 
Beaufort- en de Tsjoektsjenzeeën zijn 

een toevluchtsoord voor naar schat-
ting 10.000 Groenlandse Walvissen, 
3600 tot 4600 bedreigde ijsberen, meer 
dan 60.000 witte walvissen, de Pacifi-
sche walrus, drie soorten zeehonden, 
ontelbare vogelsoorten en vissen, en 
een waaier aan miniscule wezens die 
we niet zien maar die het voedsel vor-
men van al dit leven. Bepaalde plaatsen 
in de Beaufortzee zijn belangrijke rust- 
en eetplaatsen voor de Groenlandse 
walvissen. De bronnen van Shell zou-
den maar enkele kilometers van deze 
plaatsen verwijderd liggen. De periode 
dat de walvissen langs deze plekken 
migreren, van begin september tot 
midden oktober, overlapt rampzalig 
genoeg met de periode waarin Shell 
wil boren (van 10 juli tot 31 oktober). 
De activiteiten van Shell zouden het 
gedragspatroon van de walvissen kun-
nen beïnvloeden en zouden hen er zelfs 
kunnen toe drijven om de eetplaatsen 
te vermijden. Dit kan grote schade 
toebrengen aan de populatie, wat dan 
weer nefast kan zijn voor de inheemse 
gemeenschappen in Alaska die op de 
Groenlandse walvis en andere soorten 
rekenen om hun manier van leven in 
stand te houden. De Inupiat-gemeen-
schappen langs de Arctische kusten 
van beide zeeën zijn afhankelijk van 
de rijke Arctische Oceaan om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien 
(voedsel). Maar de oceaan en haar 
rijkdommen zijn ook van centraal cul-
tureel belang voor deze gemeenschap-
pen. Hun culturele en spirituele iden-
titeiten zijn onlosmakelijk verbonden 
met de zeeën en de wezens die erin 
leven. De boorplannen van Shell in de 
Beaufortzee en de Tsjoektsjenzee inter-
fereren dus met de  overlevingskansen 
van bedreigde diersoorten en met de 
mensenrechten van de Inupiat.

Shell diende zoals gezegd ook 
een exploratieplan in op 12 mei 2011 
om 6 bronnen te kunnen boren in 
de Tsjoektsjenzee aan het Arctische 
Alaska. In tegenstelling tot het explo-
ratieplan voor de Beaufortzee heeft  
BOEMRE het plan voor de Tsjoektsjen-
zee nog niet goedgekeurd. Licentie 
nr. 193 betreffende de Tsjoektsjenzee 

werd namelijk aangevochten voor de 
rechtbank door vier Inupiatgemeen-
schappen en 11 milieuorganisaties. 
Eerst moet de rechtbank een positie-
ve uitspraak doen over Licentie 193 
en dan pas kan BOEMRE het nieuwe 
exploratieplan voor de Tsjoektsjenzee 
ontvankelijk verklaren en eventueel 
goedkeuren. 

Een belangrijke vergunning die 
Shell nodig heeft voor haar operaties 
in beide zeeën is een luchtkwaliteits-
vergunning voor de boorschepen die 
het bedrijf wil inzetten bij zijn opera-
ties.  Waarom zijn deze vergunningen 
zo belangrijk? De vloot van schepen 
die Shell plant te gebruiken voor de 
operaties in de Beaufortzee zal grote 
hoeveelheden vervuiling uitstoten, 
die de Arctische propere lucht aan-
zienlijk kunnen degraderen. Shell zal 
deze vervuilers uitstoten in een vlug 
veranderende Arctische omgeving en 
relatief dicht bij de inheemse dorpen 
in Alaska. Het bedrijf kan bij zijn ope-
raties tot 336 ton Nox (stikstofoxiden) 
per jaar uitstoten en tot 28 ton PM2.5 
per jaar ( fijne stofdeeltjes). Dit is 
schadelijk voor de menselijke gezond-
heid. Omdat de uitstoot de mogelijke 
degradatie van de menselijke omge-
ving kan veroorzaken, is BOEMRE 
volgens de milieuwetgeving verplicht 
om de zaak grondig te onderzoeken 
(via een EIS). Het is alleszins duidelijk 
dat Shell de Arctische Oceaan traag, 
gradueel en cumulatief zou kunnen 
vernietigen. Als de regering het olie-
bedrijf zonder enig onderzoek te ver-
richten de middelen geeft om dit te 
doen, is ze medeplichtig aan het ver-
nietigen van de Arctische omgeving.

 Shell moet nog aan een aantal ver-
gunningen geraken voor het effectief 
gaten kan gaan boren in de Arctische 
zeebodem. Milieuorganisaties en de 
Inupiat zijn vastbesloten om de strijd 
aan te binden met Shell en de regering 
– zowel juridisch als door de straten 
op te trekken. Deze herfst staan er 
al een aantal betogingen op het pro-
gramma in Washington DC. n

www.climatectorytellers.org
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De boorplannen van Shell interfereren met de 
overlevingskansen van bedreigde diersoorten en met  

de mensenrechten van de Inupiat.
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de vredesvlag | ludo de brabander

Vlaggen en spandoeken moeten de eenheid en het energiek karakter 
van een groep uitbeelden. Dikwijls vertegenwoordigen ze waarden en 
brengen ze de politieke ideeën van een bevolking samen. De inter-
nationale vredesbeweging heeft als geen ander gebruik gemaakt van 
vlaggen en symbolen om haar boodschappen uit te dragen.  

de duif en Het v-teken
Een bekend weerkerend symbool is 
de vredesduif. Al van in het vroege 
christendom stond de duif symbool 
voor hoop. In het oude testament 
stuurt Noah een duif uit die terug-
keert met een olijftak waardoor hij 
wist dat het water van de zondvloed 
eindelijk plaats begon te maken voor 
land. De vredesduif zou vooral na de 
Tweede Wereldoorlog opgang maken 
als vredessymbool tegen de wapen-
wedloop van de Koude Oorlog. De 
Franse schrijver en dichter Louis Ara-
gon koos de afbeelding van een duif 
uit een serie van lithografieën van 
Pablo Picasso om te prijken op een af-
fiche voor het eerste Congres van de 
Wereldvrede. Sindsdien keert de duif 
geregeld terug op vlaggen, spandoe-
ken, affiches, T-shirts, klevers en al-
lerlei andere gadgets. 

Het V-teken dat gevormd wordt 
door de middel en wijsvinger in de 
lucht te steken met de handpalm weg 
van het lichaam, is een ander bekend 
symbool dat geassocieerd wordt met 
het concept vrede. De handeling re-
presenteert de letter V, een afkor-
ting voor het Franse woord 'victoire' 

(overwinning) en het Nederlandse 
woord 'vrijheid'. Op 14 januari 1941 
stelde voormalig Belgisch minister 
van Justitie en hoofd van de Frans-
talige uitzendingen op de BBC-radio, 
Victor de Laveye, in de ether voor om 
het V-teken te gebruiken in België als 

een symbool van verzet tijdens We-
reldoorlog II. Hij stelde dat de bezet-
ter zich omsingeld zou voelen door 
het teken overal en altijd herhaald 
te zien. Het zou de bezetters doen 
begrijpen dat de bevolking die hen 
omringde aan het wachten was op 
de eerste signalen van verzwakking. 
Binnen enkele weken na de oproep 
van de Laveye begon de V gekalkt 
op de muren te verschijnen in zo-
wel België, Frankrijk als Nederland. 
Aangedreven door dit succes besloot 
de BBC een 'V for Victory' campagne 
te starten. Tegen de zomer was het 
symbolisch gebruik van de letter V 
doorgedrongen in heel bezet Europa. 
Vanaf juli 1941 begon de Britse pre-
mier Winston Churchill de V syste-
matisch uit te beelden met een hand-
gebaar. Vanaf 1942 zou ook de Franse 
leider Charles De Gaulle het bekende 
V-gebaar maken in al zijn toespraken 
tot 1969. VS-president van 1969 tot 
1974 Richard Nixon was ook een 
grote fan van het uitbeelden van het 
overwinningsteken V. Hij gebruikte 
het zelfs toen hij zich verplicht zag 
om af te treden omwille van het 
Watergate-schandaal. In de jaren 

1960 begonnen de anti-Vietnam ac-
tivisten het V-gebaar over te nemen 
als een symbool voor vrede. Het was 
uiteindelijk in deze betekenis dat 
het bekende handgebaar definitief 
zou doordringen tot het populaire 
bewustzijn. 

Het vredeSteken
Het bekende gevorkte vredessymbool 
in een cirkel werd goed een halve 
eeuw geleden gelanceerd als cam-
pagnebeeld voor de Britse Campagne 
voor Nucleaire Ontwapening (CND). 
Gerald Holtom ontwierp het voor de 
eerste Britse Paasmars in 1958, die 
van het Londense Trafalgar Square 
naar het Onderzoekscentrum voor 
Atoomwapens te Aldermaston trok. 
De vredestocht duurde vier dagen en 
telde maar liefst 10.000 deelnemers. 
Het vredesteken, dat vandaag nog 
altijd het logo is van CND, groeide op 
korte tijd uit tot een nieuw belangrijk 
symbool van de wereldwijde vredes-
beweging. In een artikel in een Brits 
vredesmagazine vertelt de bedenker 
en gewetensbezwaarde Holtom: “Ik 
was wanhopig. Enorm wanhopig. Ik 
tekende mezelf: de vertegenwoordi-
ger van een individu in wanhoop, met 
de handpalmen naar buiten en bene-
den gestrekt, zoals Goya’s boer voor 
het vuurpeloton. Ik formaliseerde de 
tekening in lijnen en tekende er een 
cirkel rond.” Tegelijk was het teken 
een verwerking van de letters N en 
D ('Nuclear Disarmement') in sema-
foortaal. Semaforen zijn seinvlaggen. 
De N wordt gevormd door een op-
waartse en neerwaartse arm, terwijl 
de D bestaat uit twee neerwaartse ar-
men. Samen combineren ze de lijnen 
binnen de cirkel. Er bestaan heel wat 
misverstanden over herkomst en bete-
kenis van het vredesteken. Sommigen 
beweren dat het een anti-christelijk 
of heidens teken zou zijn. Het Zuid-
Afrikaans Apartheidsregime poogde 
het te verbieden. Extreemrechtse 
en christelijk fundamentalistische 
groepen in de VS brandmerkten het 
als een satanisch tot communistisch 
symbool. De bekende filosoof en het 
intellectueel gezicht van de vredes-
beweging, Bertrand Russell – tevens 
voorzitter van CND – reageerde in een 
brief op de opmerking dat het om een 
symbool van de dood zou gaan (een 
omgekeerde kruisiging) met de ver-
duidelijking dat het wel degelijk gaat 
om semafoortekens.

Het vredesteken geraakte ook bui-
ten Groot-Brittannië bekend toen de 
Amerikaanse vredesactivist en voor-
malig zeemacht commandant Albert 
Bigelow zijn klein bootje uitrustte met 
een vlag met daarop het vredesteken 
om te protesteren tegen een nucleaire 
test. Badges met het vredesteken wer-

Hoewel de vredesvlag pas echt zijn 
wereldwijde opmars maakte als 

uiting van verzet tegen de oorlog in 
Irak, is de symbolische betekenis 
ervan veel algemener geworden.
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den in 1960 naar de VS geïmporteerd 
door een student van de Student Peace 
Union (SPU), wiens organisatie het vre-
desteken als symbool zou overnemen. 
Aan het begin van de oorlog in Viet-
nam kreeg het vredesteken een brede-
re betekenis als anti-oorlogssymbool 
dat ook door dienstplichtigen aan het 
front op helmen en aan kettingen werd 
gedragen als vorm van protest. Onder-
tussen is het vredesteken over heel de 
wereld ingeburgerd. Er zijn maar wei-
nig niet-commerciële logo's die sinds 
de 19de eeuw zijn doorgedrongen tot 
het populaire bewustzijn (zoals het 
rode kruis, de swastika, de hamer en 
de sikkel,...), maar het vredesteken is 
er één van. In de consumentenmaat-
schappijen waarin we leven wordt 
het bekende vredesteken volop en 
uitgebreid gecommercialiseerd op T-
shirten, petten, juwelen, enzovoort. 
Maar hoe het ook gebruikt wordt en 
in welke psychedelische kleurenvari-
anten of ongepaste contexten we het 
teken ook tegenkomen, de betekenis 
blijft altijd 'vrede'.    

de itaLiaanSe bandiera 
deLLa pace
Het ontstaan van de eerste vredesre-
genboogvlag houdt verband met zo-
wel de bijbelse zondvloedmythologie, 
de duif van Picasso, als het gebruik 
van het vredesteken in de eerste Brit-
se paasmars tegen atoomwapens. In 
het verhaal van het Oude Testament 
geldt de regenboog als een teken van 
verbond tussen mens en natuur met 
de belofte dat er nooit meer een zond-
vloed zou komen. De regenboog werd 

dus het symbool van de vrede tussen 
hemel en aarde. De regenboogkleuren 
kunnen ook worden gezien als uiting 
van de wederzijdse aanvaarding van 
verschillen. En zo worden er nog heel 
wat andere symbolische betekenissen 
aan de regenboogvlag toegedicht. Het 
is alleszins een feit dat Aldo Capitini, 
de 'bezieler van de geweldloosheid' in 
Italië zijn pacifisme begon als een re-
ligieus geïnspireerde strijd tegen het 
fascisme en de collaborerende kerke-
lijke instellingen. Het succes van de 
Britse mars naar Aldermaston en het 
gebruik van de vlaggen en spandoeken 
met het vredesteken brachten hem op 
het idee om op 24 september 1961 een 
mars voor 'Vrede en Broederschap' te 
organiseren van Perugia naar Assisi. 
Hij gebruikte daarvoor de regenboog-
vlag met in het midden de vredesduif 
van Picasso. Capitini vroeg een aan-
tal vrienden om in allerijl gekleurde 
repen stof aan elkaar te naaien tot 
een vlag die in de mars kon worden 
gebruikt. Sindsdien geldt de 'Bandie-
ra della Pace' als het symbool van de 
Italiaanse vredesbeweging. Vanaf de 
jaren 1980 was de vlag veelvuldig in 
vredesmanifestaties te zien. De duif 
van Picasso verdween om plaats te 
maken voor het witte opschrift 'Pace' 
(vrede). De originele vlag wordt be-
waard bij Lanfranco Mencaroni, een 
vriend en medewerker van Capitini, 
in het dorpje Collevalenza nabij de 
stad Todi.

pace da tutti i baLconi
De regenboogvlag verkreeg wereld-
wijde bekendheid en populariteit 

in de aanloop naar de dreigende 
Golfoorlog in Irak. Vanaf september 
2002 lanceerde de Italiaanse vre-
desbeweging de campagne 'Pace da 
tutti i balconi' (een vredesvlag aan 
elk balkon). Volgens het Italiaanse 
persagentschap ANSA hingen er be-
gin maart 2003 (op drie weken voor 
het begin van de Golfoorlog) maar 
liefst 1 miljoen vredesvlaggen aan de 
gebouwen in het land, met inbegrip 
van het huis waar het bekende reality-
programma 'Big Brother' zich afspeel-
de. Toen bleek dat de vredesvlag ook 
tal van publieke gebouwen sierde zag 
de regering zich genoodzaakt om de 
burgemeesters te waarschuwen dat 
dit strafbaar was. Volgens een wet uit 
1998 mogen alleen de Europese, de 
nationale Italiaanse, regionale en/of 
gemeentelijke vlaggen aan publieke 
gebouwen uitgehangen worden. Maar 
vele gemeenten bleven dit verbod ne-
geren. “Deze vlag verwijst naar een 
waarde waarvan ik denk dat ze be-
langrijk is voor de meerderheid van 
de Italiaanse burgers”, zo luidde het 
argument van de burgemeester van 
Firenze. In de Italiaanse krant Cor-
riere della Sera van 20 maart 2003 
werd zelfs beweerd dat de vredesre-
genboogvlag populairder was gewor-
den dan de Italiaanse nationale vlag. 
In november 2009 maakten jongeren 
van GPACE ('Give Peace a Chance 
Everywhere') een vredesvlag van 21 
meter breed en 40 meter lang in de 
Italiaanse stad Lecce.

De populariteit van de vredes-
vlag valt te verklaren doordat het 
een zeer eenvoudig medium is met 
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een duidelijk herkenbare boodschap, 
die gemakkelijk kan worden uitge-
dragen door de vlag uit te hangen. 
Het uithangen van een vredesvlag 
is niet noodzakelijk verbonden aan 
concrete politiek-ideologische stro-
mingen, zoals dat het geval is met 
partijvlaggen. Vrede is een weinig 
controversiële maar ook breed in-
terpreteerbare waarde, waar nage-
noeg iedereen zich in kan vinden. 
Dat maakte de regenboogvlag tot 
een populair exportproduct. Overal 
in Europa werd de regenboogvlag 
een symbool van verzet tegen de 
oorlog in Irak. De symbolische bete-
kenis van de regenboogvlag, 'eenheid 
in verscheidenheid', werd zichtbaar 
gemaakt op de televisieschermen 
via de immense betogingen in tal 
van Europese straten. De Italiaanse 
producent, Franco Belsito die op 18 
jaar tijd slechts 1.000 vlaggen had 
gemaakt, zag zich nu geplaatst voor 
een vraag die in de miljoenen liep. Al 
gauw kwamen er exemplaren op de 
markt waarbij Pace naar het Engels 
of een lokale taal werd vertaald.

internationaLe dag van 
de vrede
Hoewel de vredesvlag pas echt zijn 
wereldwijde opmars maakte als uiting 
van verzet tegen de oorlog in Irak, is de 
symbolische betekenis veel algemener 
geworden. In verschillende landen 
lopen er campagnes die gehoor ge-
ven aan de oproep van de Verenigde 
Naties om 21 september bekendheid 
te geven als de “dag van wereldwijde 
wapenstilstand en geweldloosheid ".  
De Verenigde Naties roepen lidstaten, 
organisaties en individuen op om de 
dag te herdenken, onder meer door 
onderwijs en bewustmaking van het 
publiek. De vredesvlag is een gemak-
kelijk manier om te tonen dat je aan 
die oproep gehoor geeft. Ook in Bel-
gië zullen dit jaar op 21 september in 
tientallen steden en gemeenten de 
vredesvlaggen uithangen aan open-
bare gebouwen. 

In 2010 viel 21 september, de in-
ternationale dag van de Vrede, na-
genoeg samen met een bijeenkomst 
van de Europese ministers van De-
fensie in Gent. De vredesbeweging 
riep de Gentse bevolking op om de 
vredesvlag uit te hangen om het ver-

zet tegen de oorlog in Afghanistan, 
kernwapens en de militarisering van 
de Europese Unie zichtbaar te ma-
ken. Honderden Gentenaars gaven 
gehoor aan de oproep. Tijdens een 
persconferentie in het Gentse Stad-
huis overhandigden vertegenwoordi-
gers van de vredesbeweging een grote 
regenboogkleurige mastvlag aan bur-
gemeester Daniel Termont, die later 
aan het stadhuis werd gehesen. Het 
stadsbestuur verspreidde de oproep 
van de vredesbeweging op haar web-
site en de burgemeester legde de Eu-
ropese Defensieministers uit waarom 
Gent zich een vredesstad noemt. In de 
vredesbetoging van 23 september in 
Gent – die 2000 manifestanten telde 
– waren de vredesvlaggen prominent 
aanwezig. 

De vredesbeweging roept de men-
sen dit jaar opnieuw op om de week 
van 21 september een regenboogvre-
desvlag uit te hangen voor hun ra-
men, hun deuren of aan hun balkons. 
De vlaggen zijn te bestellen via julie@
vrede.be of via het telefoonnummer 
092334688. Een gewone vlag kost 
6 euro en een fi etsvlagje 2 euro. Laat 
ze wapperen!  n
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Verschillende regenboogvlaggen
De vredesvlag is niet de enige regenboogkleurige 
vlag. De offi  ciële vlag van de stad Cusco in Peru 
draagt eveneens de regenboogkleuren, maar dan in 
vierkantjes in plaats van strepen. De vlag vindt haar 
oorsprong in de Incacultuur waar ze Wiphala werd 
genoemd. Ze moest het Inca-territorium uitbeelden. 

De Internationale Coöperative Alliantie (ICA) 
aanvaardde de regenboogvlag in 1925 als het offi  ciële 
symbool van de organisatie. ICA is de vakbond van de 
coöperatieven en de coöperatieve beweging over de 
hele wereld. Ze vertegenwoordigt 248 coöperatieve 
federaties of organisaties in 92 landen. Het idee om 
de zeven regenboogkleuren te gebruiken, stamt van 
de Franse professor Charles Gide die wilde verwijzen 
naar 'eenheid in verscheidenheid' en de kracht van het 
licht, verlichting en vooruitgang.

De bekendste regenboogvlag is wellicht die van de 
homobeweging die in het Engels ook wel bekend 
is als de 'LGBT Pride Flag' (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender). Ze werd in 1978 ontworpen door de 
kunstenaar Gilbert Baker om te gebruiken tijdens 
de Gay Freedom Day Parade datzelfde jaar in San 
Francisco. De oorspronkelijke vlag telde acht kleuren, 
waarbij Baker aan elke kleur een betekenis hechtte. 
Een jaar later kwam er een nieuwe (de huidige) versie 
in omloop met slechts zes kleuren.
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21-09-2011
inTernaTionale dag Van de Vrede

Iedereen die streeft naar een geweldloze oplossing 
van conflicten vragen wij om de vredesvlag uit 
te hangen van de Internationale Dag van de 
Vrede op 21 september tot en met 7 oktober, de 
tiende (ongelukkige) verjaardag van de oorlog in 
Afghanistan.

Vlaggen te verkrijgen bij vzw Vrede via  

julie@vrede.be , via 09/233.46.88 of op 

kantoor in de F. Van Arteveldestraat 35, Gent.

21-09-2011
oPTocHT Ter erkenning Van de 
PaleSTijnSe STaaT

Een initiatief van 11.11.11, vakbonden en NGO's. 
Locatie: Albertinaplein, Brussel  

(aan station Brussel Centraal)

Aanvang: 16u

22-09-2011
20 jaar FriendS oF THe earTH 
Vlaanderen en BruSSel

Samen met het Amsab (Instituut voor Sociale 
Geschiedenis) organiseert Friends of the Earth een 
tentoonstelling over zijn 20-jarig bestaan. Iedereen 
is welkom op de opeing op 22 september.  

Locatie: Amsab, Bagattenstraat 174, 9000 Gent

Aanvang: 19u

23-09-2011
geSPrekSaVond oVer de 
PaleSTijnSe kWeSTie

Met Ludo Abicht en Ludo De Brabander
Locatie: CO NOVA, Schijfstraat 105, 2020 

Antwerpen – Aanvang: 19u – Inkom: 2 euro

24-09-2011
ManiFieSTa – FeeST Van de 
SolidariTeiT

Muziekfestival met optredens uit heel België, 
debatten, cultuurmarkt en lekker eten.

Locatie: Staf Versluys Centrum, Kapelstraat 76, 

8450 Bredene – Aanvang: 11u

Inkom: 10 euro, reductietarief: 8 euro

www.manifiesta.be 

26-09-2011
deBaT oVer een inTernaTionaal 
WaPenVerdrag

In het discussiepanel zetelen Annemie Turtelboom 
(Minister van Binnenlandse Zaken) , An Vranckx 
(Professor UGent), Dany Van de Ven (Directeur 

Veiligheid & Defensie Agoria) en Johnny Cappelle 
(Eerste attaché Financiën, Douane en Accijnzen). 
Het debat wordt gemodereerd door Rik Van 
Cauwelaert (directeur strategie Roularta) en 
ingeleid door Tomas Baum (directeur Vlaams 
Vredesinstituut).

Locatie: Vredescentrum Antwerpen, 

Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen 

Aanvang: 19u30

07-10-2011
acTie: 10 jaar oorlog in 
aFgHaniSTan 

Het internationale netwerk ‘No-to-NATO’ roept 
op om in alle Europese hoofdsteden actie te 
voeren tegen de desastreuze militaire operatie in 
Afghanistan. Wij geven graag gehoor aan deze 
oproep en zoeken een 50-tal mensen die samen 
met ons een ludieke actie willen voeren op de 
trappen van de Brusselse Beurs.  

Meehelpen? Mail naar pieter@vrede.be 

15-10-2011
oPenBaar deBaT: ‘HeT VerBand 
TuSSen de Burgerlijke 
aTooMcenTraleS en de nucleaire 
BeWaPening’ 

Locatie: Zaal Garcia Lorca, Voldersstraat 47, 

1000 Brussel – Aanvang: 14u

 
22-10-2011
käTHe kollWiTz VredeSlooP

Meer info: www.vredesloop.be

Locatie: Fenixzaal, Jeugstadion Ieper, Leopold 

III-laan, 8900 Ieper – Aanvang: 14u

29-10-2011
2de dag Van HeT SocialiSMe

Een open doe- en denkdag voor socialisme, strijd en 
solidariteit.

Locatie: Kunstencentrum Vooruit,  

Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent

Aanvang: 13u tot 23u

Inschrijven: www.rondetafelvansocialisten.be

08-10-2011
jaarlijkSe VredeSconFerenTie - 
10 jaar oorlog in aFgHaniSTan

Volledig programma: www.vrede.be

Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 

Brussel – Aanvang: 13u30 tot 18u30, Afghaanse 

maaltijd om 19u (reserveren vóór 8 okt) – 

Inkom: 3 euro, maaltijd 7 euro

Inschrijven: vrede@vrede.be of 09/233.46.88 
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STeun onze Vrede
rek. nr. 523-0803211-29

Steunfonds juni-juli 2011

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

LVW; LB Wilrijk 4.96; UC Torhout 10; MC Bredene 
2.49; AC Mariakerke 14; EDB Sint-Michiels 4.96; JDL 
Aalst 5.20; WDR ’s Gravenwezel 12.40; JDS Luik 4.96; 
CDS Aalst 5; HDS Assebroek 8; CDS Gent 4.96; ED 
Veldegem 4.96; JPE Gent 20; YG Stabroek 4.96; HR 
Destelbergen 10; SL Oostende 4.96; KL Gentbrugge 
7; EM Gent 4.96; RM Oostende 10; LM Drongen 24.78; 
DW, Assebroek 12.40; BP Oostende 9.92; GR Kontich 
10; JT Merksem 10; FVZ Bornem 4.96; MV Gent 4.96; 
RV Ranst 4.96; M-LV Pollare 7; DV Eke 10; LV A'pen 
9.92; WW Kortrijk 4.96; UA Gent 19.73; VHB Boutersem 
5; HS Torhout 25; OM Jabbeke 1000; VD Eke 10; MR 
Oostende 10;NL Hever 5;JM Antwerpen 25; VSA Munte 
25; VSGR 25

20km steun Ludo

DV Gent 20; VLIG-ABVV 250; MJ Mesen 40;  
NC Stembert 40; VG Hamme 20; GB Gent 40;  
FI Brussel 30; LV Gent 40

Totaal van 1947.32 euro steun!

Hartelijk bedankt!

 

September

Hoe anders zijn de dagen nu
vol weemoed en herinnering
aan een zomer gevuld
met warmte en vrolijkheid.

Binnen het wachten
van verkleumde dagen
proeven we nog even de vruchten
van de voorbije zomer.

Melancholie hangt in de lucht.
Bij de eerste adem van de herfst
sluit de nacht de luiken van
dit zomers tafereel

Jozef Vandromme
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