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Mario Draghi, de nieuwe voorzitter 
van de Europese Centrale Bank 

(ECB) is de voormalige ondervoorzit-
ter van ‘Goldman Sachs’, de beruchte 
Amerikaanse zakenbank. Daarnaast 
is Draghi, net zoals zijn voorganger bij 
de ECB Jean-Claude Trichet, lid van de 
exclusieve bankenclub ‘Group of 30’ 
of G30. De haute finance wordt zeer 
goed vertegenwoordigd in dit elitaire 
clubje met o.a. leden van de banken 
‘JP Morgan Chase’, ‘Grupo Santander’, 
‘Goldman Sachs’ en ‘Morgan Stanley’. 
Jaques de Larosière, een ander lid van 
de G30, zat de zogenaamde ‘High-level 
Group’ voor die in 2008-2009 het Euro-
pese antwoord op de financiële crisis 
moest formuleren en was daarna actief 
bij de lobbygroep ‘Institute of Interna-
tional Finance’ die er voor zorgde dat 
de nieuwe internationale akkoorden 
omtrent het bankwezen effectief uit-
gehold werden. Heden ten dage wordt 
de Eurozone geconfronteerd met een 
financiële crisis vanjewelste, krijgen de 
grote banken massale steun en wordt 
de regulering van het bankwezen aan 
de orde gesteld. Is het dan niet een beet-
je vreemd dat een zogenaamde onaf-
hankelijke publieke instelling, waarvan 
de statuten expliciet vermelden dat er 
geen instructies mogen aangenomen 
worden van EU-lidstaten, wel mag ge-
leid worden door een lid van een lob-
bygroep die expliciet de belangen van 
de grote zakenbanken verdedigt? 

Het oliebedrijf Vitol verkreeg de ex-
clusieve rechten om handel te drij-

ven met de rebellen toen het conflict in 
Libië nog in volle gang was. Dit gebeur-
de na geheime gesprekken waar de Brit-
se regering bij betrokken was. De deal 
zou bedacht zijn door Alan Duncan, de 
voormalige oliehandelaar die nu minis-
ter van Internationale Ontwikkeling is. 
In een vorige carrière was hij directeur 
van één van de dochtermaatschappijen 
van Vitol. De voorzitter van Vitol, Ian 
Taylor, een persoonlijke vriend van Alan 
Duncan, heeft meer dan 200.000 pond 
geschonken aan de Conservatieve Par-
tij (waar Duncan toe behoort) tijdens 
de afgelopen verkiezingscampagne. 
Dat geld betaalde zich dubbel en dik 

terug toen zijn bedrijf -met enige hulp 
van de Britse regering- het dubieuze 
oliecontract van 618 miljoen pond op-
streek. De verre van transparante deal, 
lijkt verdacht veel op nepotisme. Is dat 
niet één van de dingen die men de (al 
dan niet verdreven) Arabische dictators 
verwijt?  

Wie ook niet vies is van louche 
zaakjes, is de voormalige Brit-

se eerste minister Tony Blair. Sinds 
hij afscheid nam van Downing Street 
(ambtswoning van de eerste minis-
ter) in juni 2007 verzamelde de man 
een waar fortuin, vooral in het Mid-
den-Oosten. Na zijn aftreden werd hij 
door de opstellers van de Routekaart 
voor Vrede in het Midden-Oosten, 
het zogenaamde Quartet (de VN, de 
VS, de EU en Rusland), benoemd tot 
speciaal gezant. In die hoedanigheid 
is hij tot nu toe verbazend onzicht-
baar. Toen Israël zijn aanval op Gaza 
startte (eind 2008) was hij de eerste 
9 dagen van het conflict in geen vel-
den of wegen te bespeuren. Hij werd 
in die periode wel gespot bij de ope-
ning van een Armani-winkel in Lon-
den. Zijn assistenten verzekerden de 
media dat hij permanent in contact 
stond met de wereldleiders sinds het 
conflict was uitgebroken. Tegen janu-
ari 2009 had Blair zijn belangrijkste 
zakenproject opgericht ‘Tony Blair 
Associates’, een consultancy bedrijf 
dat advies verleent aan regeringen 
en bedrijven. Blair reist regelmatig af 
naar de landen in het Midden-Oosten 
in zijn rol als speciaal gezant en com-
bineert dit actief met het promoten 
van zijn eigen consultancy bedrijf. 
Vele van zijn opdrachtgevers zijn dan 
ook dezelfde Arabische staatsleiders 
die hij omwille van zijn diplomatieke 
positie moet ontmoeten. Ondertus-
sen streek Blair op die manier al mil-
joenen aan contracten op. Als verte-
genwoordiger van een regering, de 
VN of het IMF zou dit uiteraard niet 
toegestaan zijn, maar als gezant van 
het Quartet is transparantie over fi-
nanciële belangen en deals blijkbaar 
niet vereist. Was Tony Blair niet de 
man die de regels van zijn voorgan-

ger John Major rond de morele prin-
cipes van de ambtenarij nog strikter 
maakte toen hij premier was?         

  In de VS deden een tijdje terug een 
aantal miljardairs een oproep om 

de groei van de wereldbevolking drin-
gend aan te pakken in naam van de be-
strijding van de klimaatsverandering. 
Komt dat niet handig uit? Dan moeten 
wij in het rijke Westen onze huidige 
levensstijl en energieconsumptie niet 
aanpakken. Laat de ongeboren inwo-
ners van de andere kant van de evenaar 
maar hun verantwoordelijkheid opne-
men! Het maakt immers niet uit dat de 
gemiddelde inwoner van de geïndustri-
aliseerde wereld een ecologische voet-
afdruk heeft die bijvoorbeeld 89 keer 
hoger ligt dan die van een Nigeriaan. 
Maar als de rijke jongens graag een duit 
in het zakje willen doen dan mogen we 
misschien een andere suggestie aanrei-
ken: verander het economisch systeem 
dat miljardairs creëert ten koste van de 
anderen. Geef mensen een opleiding, 
een deftig inkomen en vooruitzichten 
en het geboortecijfer zal vanzelf dalen. 

De Griekse soberheidsmaatregelen 
beginnen hun vruchten af te wer-

pen. Voor het eerst sedert het einde van 
de tweede wereldoorlog is het aantal 
ondervoede kinderen in Griekenland 
opnieuw aan het stijgen, zo stelt de 
voorzitter van ‘Medecins Du Monde’ 
van Griekenland. Steeds meer mensen 
moeten hun toevlucht zoeken tot kleine 
vrijwilligersorganisaties om hun voed-
sel- of gezondheidsnoden te lenigen. 
Volgens een van de vrijwillige dokters 
werkzaam bij ‘Medecins Du Monde’ in 
Griekenland is de organisatie haar ac-
tiviteiten voor de toekomst aan het her-
oriënteren. “Terwijl de organisatie vorig 
jaar nog containers met hulpgoederen 
naar Oeganda stuurde en de jaren daar-
voor naar Irak, Haïti of Somalië, zullen 
we volgend jaar die containers in eigen 
land kunnen gebruiken.” Voor hem be-
gint Griekenland op een buitenlandse 
missie te lijken. Allerlei buitenlandse 
hulporganisaties komen nu naar Grie-
kenland om de noden te lenigen van de 
allerarmsten.

Vrede voert actie in Brussel tegen 10 jaar oorlog in Afghanistan (7/10), foto: Lieve Van Dijck
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Deze declaratie van de groep die midden september 2011 begon met de bezetting van Wall Street (het 
financiële district in New York) werd unaniem goedgekeurd op 29 september. Het is het eerste officiële 
document dat door de ‘Occupy Wall Street’-beweging werd opgesteld. Het is een tekst die uiting geeft 
aan het meervoudige ongenoegen dat aan de basis ligt van de hele beweging. De beweging stelde later 

onder meer nog een declaratie met concreter uitgewerkte eisen op. 

occupy-beweging

Terwijl we samenkomen in solidariteit om ons 
gevoel van grootschalige onrechtvaardigheid te 
uiten, mogen we wat ons oorspronkelijk heeft sa-

mengebracht niet vergeten. We schrijven dit neer zodat alle 
mensen die vinden dat hen onrecht is aangedaan door de 
corporatieve krachten in de wereld zouden weten dat wij 
hun bondgenoten zijn.   
Als één volk, verenigd, erkennen we de realiteit: dat de toe-
komst van de mensheid de samenwerking van haar leden ver-
eist; dat ons systeem onze rechten moet beschermen; en dat 
in het geval van corruptie in dat systeem, het aan de mensen 
is om hun eigen rechten en die van hun buren te beschermen; 
dat een democratische regering haar billijke macht ontleent 
aan de mensen, maar dat  bedrijven geen toestemming zoe-
ken om de rijkdom van de mensen en de Aarde te onttrek-
ken; dat echte democratie niet bereikbaar is als het proces 
gedetermineerd wordt door economische macht. 
Wij schrijven dit in een tijd waarin bedrijven -die winsten 
boven mensen plaatsten, eigenbelang boven rechtvaardig-
heid en onderdrukking boven gelijkheid- onze regeringen 
leiden. We zijn hier vreedzaam samengekomen, zoals ons 
recht is, om deze feiten kenbaar te maken. 

Ze hebben onze huizen afgenomen via een illegaal hypo-
thecair proces, zonder de originele hypotheken te bezitten.   
Ze hebben reddingspakketten aangepakt, bekostigd door 
de belastingsbetalers zonder verantwoording te moeten 
afleggen en blijven hun directeurs exorbitante bonussen 
uitbetalen. 
Ze hebben ongelijkheid en discriminatie op de werkvloer 
(gebaseerd op ouderdom, huidskleur, geslacht, gender-
identiteit en seksuele geaardheid) in stand gehouden.
Ze hebben de voedselvoorraad vergiftigd door nalatigheid 
en hebben het landbouwsysteem ondermijnd via mono-
polisering. 
Ze hebben winst gemaakt door de marteling, opsluiting en 
gruwelijke behandeling van ontelbare dieren en houden 
hun activiteiten bewust verborgen. 
Ze hebben voortdurend geprobeerd om werknemers van 
hun recht te ontnemen om te onderhandelen voor een be-
ter loon en veiligere werkomstandigheden.
Ze hebben studenten gegijzeld met tienduizenden dollars 
schulden voor educatie, wat op zichzelf een mensenrecht is. 
Ze hebben systematisch arbeid uitbesteed en deze uitbe-
steding gebruikt als een manier om de gezondheidszorg en 
salarissen van werknemers in te perken.  

Ze hebben de rechtbanken beïnvloed om dezelfde rechten 
te verkrijgen als mensen, maar zonder de aansprakelijk-
heid of verantwoordelijkheid (rechtspersoonlijkheid). 
Ze hebben miljoenen dollars besteed aan juridische teams 
die manieren zoeken om van onder contracten rond ziek-
teverzekering uit te geraken   
Ze hebben onze privacy als een handelsgoed verkocht.
Ze hebben het leger en de politie gebruikt om de vrijheid 
van meningsuiting te verhinderen. 
Ze hebben in hun streven naar winst, bewust geweigerd om 
slechte producten van de markt terug te trekken, waardoor 
levens in gevaar werden gebracht
Ze bepalen het economisch beleid, ondanks de catastrofale 
mislukkingen die hun beleid heeft opgeleverd en nog altijd 
oplevert. 
Ze hebben grote sommen geld geschonken aan de politici 
die hen in feite zouden moeten reguleren. 
Ze blijven alternatieve vormen van energie blokkeren om 
ons afhankelijk te houden van olie. 
Ze blijven generische geneesmiddelen, die mensenlevens 
kunnen redden, blokkeren om hun investeringen te be-
schermen die al een aanzienlijke winst hebben opgebracht. 
Ze hebben bewust olielekken, accidenten en frauduleuze 
boekhoudingen verborgen gehouden in hun streven naar 
winst. 
Ze desinformeren bewust mensen en maken ze angstig via 
hun controle over de media. 
Ze hebben private contracten aanvaard om gevangenen te 
vermoorden, zelfs bij reële twijfel over hun schuld. 
Ze hebben het kolonialisme in stand gehouden zowel in 
het binnenland als in het buitenland. 
Ze hebben onschuldige burgers in het buitenland gemar-
teld en vermoord. 
Ze blijven massavernietigingswapens creëren om over-
heidscontracten binnen te rijven. 

Aan de mensen van de wereld,

Wij, de Algemene Vergadering die Wall Street bezet op  
Liberty Square, dringen erop aan dat jullie, jullie macht ge-
bruiken. Maak gebruik van uw recht om vreedzaam samen 
te komen: bezet publieke ruimtes, creëer een proces dat de 
problemen waar we mee geconfronteerd worden aanpakt 
en zoek naar oplossingen die voor iedereen toegankelijk 
zijn. Aan alle gemeenschappen die actie ondernemen en 
groepen vormen in de geest van de directe democratie, wij 
bieden steun, documentatie en alle middelen die ter onzer 
beschikking staan. n
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Wansmakelijke soap rond palestina

De theatrale woede van de VS en Israël over de Palestijnse demarches om eerst het lidmaatschap aan 
te vragen van de Verenigde Naties en vervolgens van de UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, 

Wetenschap en Cultuur, heeft ongekende en absurde proporties aangenomen. 

ludo de brabander

Het VN-lidmaatschap is hoe dan ook ijdele hoop, 
want de VS plaatst in de Veiligheidsraad zeker 
zijn veto. Maar binnen de UNESCO bestaat er 

geen vetorecht en haalden de Palestijnen moeiteloos de 
vereiste tweederdemeerderheid (107 voor, 14 tegen en  
52 onthoudingen). De VS, die Israël nog nooit sanctioneer-
de voor zijn bezettings- en annexatiepolitiek door bijvoor-
beeld de miljarden aan militaire en economische hulp aan 
het land op te schorten, kondigde onmiddellijk aan dat het 
zijn UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor 
november, niet zou storten. Volgens de woordvoerder van 
het Witte Huis was de UNESCO-stemming “prematuur en 
ondermijnt ze het gedeelde doel van de internationale ge-
meenschap voor een alomvattend, rechtvaardige en duur-
zame vrede in het Midden-
Oosten”. Je moet maar durven. 
Was het niet net die interna-
tionale gemeenschap die voor 
het Palestijns lidmaatschap 
van UNESCO heeft gestemd? 
Na decennia van bezetting en 
twintig jaar van vruchteloos 
onderhandelen, kan men bo-
vendien nog moeilijk spreken 
over 'prematuur'. Hoe het Pa-
lestijns lidmaatschap van een 
organisatie wiens werk er uit 
bestaat om waardevolle sites 
te beschermen, bedreigend zou 
kunnen zijn voor de duurzame vrede in de regio, gaat zelfs 
Orwell's petje te boven. In februari sprak de VS al als enige 
zijn veto uit tegen een resolutie van de VN-Veiligheidsraad 
die Israël vroeg om onmiddellijk een einde te maken aan 
alle activiteiten in de nederzettingen op de Palestijnse 
gebieden. De VS-vertegenwoordigster gebruikte het klas-
sieke argument dat de resolutie vredesonderhandelingen 
zou verhinderen. 'Les excuses sont faits pour s'en servir'. 
Na de UNESCO-stemming kondigde het Israëlische kern-
kabinet aan dat het bij wijze van strafmaatregel 2000 nieu-
we wooneenheden, grotendeels in Oost-Jeruzalem zal bij-
bouwen. Op een internationale democratische stemming 
reageert Israël dus met de illegale diefstal van Palestijns 
grondgebied. Hierop kwam geen enkele verklaring of sig-
naal vanuit Washington dat dit het vredesproces in gevaar 
zou brengen. Vorig jaar had president Obama Israël in de 
Algemene Vergadering van de VN nochtans persoonlijk 
maar vruchteloos gevraagd om de uitbreiding van de ne-
derzettingen voor enkele maanden langer te bevriezen. 
Netanyahu, die zich kan verzekeren van de steun van 
het overgrote deel van de politieke elite in Washington, 
liet de Amerikaanse president Obama toen plat op zijn 

buik gaan. “Neen”, zo klonk het afgemeten. De voorbarige  
Nobelprijswinnaar moest buigen en slikken. 

Het hele UNESCO-gedoe maakt deel uit van een wan-
smakelijke soap. De VS en Israël hangen nu in de gordijnen 
omwille van de officiële toetreding van Palestina tot de 
UNESCO, maar maakten nooit een probleem over het geld 
dat de UNESCO jaren geleden al op tafel legde om het Pales-
tijns erfgoed te inventariseren (dat nu met het lidmaatschap 
ook beschermd kan worden). De inventarisering gebeurt via 
het al jaren functionerende UNESCO-kantoor in Ramallah op 
de Westelijke Jordaanoever. En er valt wat te beschermen in 
dit gebied waar je bij wijze van spreken bij elke spadesteek op 
archeologische schatten stoot. De Palestijnse Autoriteit wil 
graag een twintigtal sites beschermen waaronder de Geboor-
tekerk (van Jezus) in Bethlehem. Zou de conservatief-christe-
lijke zionistische lobby in de VS wel beseffen dat de VS-aanval 
op UNESCO niet erg in lijn ligt met het christelijke belang 

dat ze wellicht zelf hechten aan 
dit populaire pelgrimsoord? Hoe 
kortzichtig kan je zijn? Uiteraard 
kan het Palestijnse streven om 
lid te worden van de UNESCO 
niet los worden gezien van de 
context van de bezetting. Het 
neerslaan van de Intifada (Pa-
lestijnse volksopstand) en de 
Israëlische kolonisatie van Pa-
lestijns gebied, gingen gepaard 
met heel wat destructie van het 
Palestijns erfgoed. In Nablus en 
Hebron werden waardevolle his-
torische gebouwen beschadigd 

of vernietigd. Ook de Geboortekerk heeft geleden onder de 
maandenlange belegering tijdens de Intifada . Eens erkend 
zal het Israëlisch leger hopelijk tweemaal nadenken vooraleer 
het zijn tanks over Palestijns werelderfgoed laat rollen.

In hun boek 'De Israël-Lobby' stellen de gerenommeer-
de academici Mearsheimer en Walt dat de onvoorwaarde-
lijke Amerikaanse economische, militaire en diplomatieke 
steun aan Israël tot een strategische last is geworden. Ze 
bemoeilijkt de Amerikaanse verhoudingen met een aantal 
andere landen in de wereld, wat de VS op kosten jaagt. De 
VS-regering dreigt alle capaciteit te verliezen om een bui-
tenlandse politiek te voeren die haar belangen verdedigt 
in een cruciale geostrategische en olierijke regio. Moes-
ten de Arabische regimes de werkelijke emanatie zijn van 
de collectieve volkswil, dan kan de VS het wel vergeten. 
De VS drijft zich in het isolement en met zich de landen 
die hun beleid bijna onvoorwaardelijk steunen. Bij de  
UNESCO-stemming was Europa sterk verdeeld, maar koos 
België er wijselijk voor om de VS niet te volgen en dus voor 
Palestijns lidmaatschap te stemmen. Onze regering heeft 
er alle belang bij om deze lijn ook in de toekomst aan te 
houden. n
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“Het is hoog tijd om radicaal van 
richting te veranderen!” 
soetkin van muylem

Interview met Eric Toussaint

Sinds 2008 verkeert de wereld in een zeer ernstige economische recessie. Europa wordt geconfronteerd 
met een diepe staatsschuldencrisis. Terwijl ontevreden burgers overal in Europa op straat komen tegen 
de sociaal-economische gevolgen van de crisis, lijkt de politieke top krampachtig op zoek te zijn naar 
oplossingen. Deze oplossingen worden echter gekenmerkt door hun niet-structureel en onrechtvaardig 
karakter. Om wat klaarheid te scheppen in dit ingewikkelde dossier deden we een beroep op politico-
loog, financieel-economisch expert en voorzitter van het Comité voor de Afschaffing van de Derdewe-
reldschuld (CADTM), Eric Toussaint.   

Vrede: In de media wordt voort-
durend gesproken over ratingbu-
reau’s. Wat doen zij precies en wat 
is hun verantwoordelijkheid in de 
crisis? 

Eric Toussaint: De Noord-Ame-
rikaanse ratingbureau’s ‘Standard 
& Poor’s’ en ‘Moody’s’, en het Frans-
Amerikaanse ‘Fitch’ zijn drie private 
instellingen die de plak zwaaien wat 
betreft de kredietwaardigheid en de 
geloofwaardigheid van de uitgevers 
van obligaties, of dit nu overheden 
of bedrijven zijn. Een obligatie is een 
verhandelbaar schuldbewijs voor een 
geldlening die door een overheid of 
een bedrijf is aangegaan. De lening is 
meestal op lange termijn af te betalen 
en wordt afgesloten met verschillende 

vermogensverschaffers. Deze krijgen, 
als bewijs voor de door hen verstrek-
te geldbedragen, schuldbekentenis-
sen (obligaties). De ontvanger van 
de lening is verplicht om de krediet-
verstrekkers een vast intrestbedrag 
(meestal jaarlijks) te betalen. Een ra-
ting toegekend door een ratingbureau 
of kredietbeoordelaar geeft het ver-
trouwen weer van de financiële wereld 
in de capaciteit van een overheid of 

een bedrijf om zijn aangegane lenin-
gen (schulden) terug te betalen. Hoe 
hoger de kredietwaardigheid van een 
overheid of een bedrijf, hoe goedkoper 
(d.w.z. aan een lagere intrest) het kan 
lenen. Kredietbeoordelaars bestaan 
al meer dan een eeuw maar het is pas 
sinds de jaren 1970 en 1980 -met de 
‘financialisering’ van de economie- 
dat er massaal beroep gedaan wordt 
op hun diensten. Tot in de jaren 1970 
waren het de toekomstige kopers van 
obligaties uitgegeven door overheden 
of bedrijven die de ratingbureau’s be-
taalden voor hun advies over de kwa-
liteit van de obligatieverstrekkers. 
Sindsdien is de situatie helemaal om-
gedraaid: nu zijn het de verstrekkers 
van obligaties die de ratingbureau’s 

betalen om hen te beoordelen. Wat de 
regeringen en bedrijven motiveert is 
uiteraard het bemachtigen van goede 
beoordelingen zodat ze zo laag moge-
lijke intresten moeten uitbetalen aan 
degenen die hun obligaties kopen. 
Wat hun verantwoordelijkheid in re-
cente crisissen betreft mogen we niet 
vergeten dat de zeer goed betaalde 
ratingbureau’s tot op de dag van de 
ineenstorting van energiereus Enron 

in 2001, de beste punten aan dit Ame-
rikaans bedrijf toekenden. Dat was 
ook zo voor de grote investeringsbank 
Lehman Brothers die op de fles ging in 
2008. En opnieuw met Griekenland in 
2009 en begin 2010. Dit zijn voldoende 
voorbeelden van de grote verantwoor-
delijkheid van de ratingbureau’s. Ze 
zouden aangeklaagd moeten worden 
voor de schade die ze berokkenen als 
resultaat van de verkeerde beoordelin-
gen die ze geven. Het inschatten van 
risicofactors is een taak die alleen 
maar toevertrouwd zou mogen wor-
den aan openbare instanties.   

Vrede: De staatsschuldencrisis van 
Griekenland is al maandenlang 
één van de hoofdpunten in het 
nieuws. Hoe verzeilde dat land in 
zo’n precaire situatie? 

Eric Toussaint: Voor de schulden-
crisis in Griekenland uitbrak in de 
lente van 2010 kon het land onbeperkt 
lenen aan zeer lage rentevoeten (het 
percentage intrest dat betaald moet 
worden aan de kredietverschaffer bo-
venop het geleende bedrag bij wijze 
van vergoeding voor het uitlenen van 
het geld). Private banken en andere 
institutionele investeerders (pensi-
oenfondsen, verzekeringsbedrijven, 
...) stonden te springen om te lenen 
aan Athene omdat de ratingbureau’s 
een zeer hoge beoordeling aan Grie-
kenland gaven. De banken keurden le-
ning na lening goed en dragen op die 
manier een grote verantwoordelijk-
heid in heel dit verhaal. Ze verlaagden 
voortdurend hun rentevoeten. Die 
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stonden op hun laagst (onder de 1%) 
in het vierde trimester van 2009, toen 
de wereldwijde economische crisis al 
was uitgebroken. Dit lijkt irrationeel, 
maar de bankiers wilden hun win-
sten maximaliseren. Na het bankroet 
van Lehman Brothers in september 
2008, verzamelden de regeringen van 
de VS en de Europese staten enorme 
bedragen om de banken te redden, 
om het vertrouwen in de economie 
te herstellen en om de economisch 
heropleving te financieren. In plaats 
van deze massale staatssteun te ge-
bruiken om de productieve economie 
te stimuleren, leenden ze het geld uit 
aan landen als Griekenland, Portugal, 
Spanje en Italië, en werd het afgeleid 
naar eerder speculatieve activiteiten. 
De banken waren er (blijkbaar te-
recht) van overtuigd dat de Europese 
Centrale Bank (ECB) en de Europese 
Commissie (EC) hen wel zou helpen 
als er problemen van kwamen. De pri-
vate banken gooiden het kapitaal dat 
ze zo genereus gekregen hadden van 
de openbare autoriteiten letterlijk in 
de armen van landen zoals Grieken-
land. Tussen december 2005 en maart 
2007 steeg het aantal goedgekeurde 
leningen aan Griekenland met 50%. 
Hoewel er toen al problemen waren 
in VS steeg het aantal toegekende le-
ningen tussen juni 2007 en de zomer 
van 2008 opnieuw, nu met 33%. Van 
dan af bleven ze op een zeer hoog 
niveau. De West-Europese private 
banken bleven het aantal goedkope 
leningen opdrijven zonder de risico’s 
in consideratie te nemen, tot aan de 
lente van 2010. Sindsdien kan Grie-
kenland bij diezelfde banken alleen 
nog maar korte termijn leningen aan-
gaan van 3 maanden, 6 maanden of 1 
jaar, met intresten tussen de 4% en de 
5%. Deze leningen moeten worden af-
gesloten om eerder aangegane lenin-
gen te kunnen afbetalen. De schulden 
die nu opgeëist worden van Grieken-
land door de private banken zijn dus 
eigenlijk het resultaat van hun eigen 
onverantwoorde uitleenbeleid. De 
schulden zouden bijgevolg als illegi-
tiem beschouwd moeten worden. 

Vrede: Wat is de rol van de Europe-
se Centrale Bank in deze hele zaak?

Eric Toussaint: De ECB behartigt 
de belangen van de bankiers door zelf 
de Griekse obligaties op te kopen waar 
de institutionele investeerders zich 

op grote schaal van willen ontdoen. 
Ze kopen de effecten die steunen op 
de Griekse schuld bovendien aan een 
hogere prijs dan de marktwaarde, die 
totaal ingestort is. Merk op dat de 
media die op 8 augustus 2011 aan-
kondigden dat de ECB de obligaties 
zou opkopen van Europese staten die 
zich in financiële moeilijkheden be-
vonden, er niet bij vertelden dat dit op 
de secundaire markt zou gebeuren. De 
secundaire markt is eigenlijk de twee-
dehandsmarkt voor effecten (onder 
meer obligaties) net zoals je ook een 
tweedehandsmarkt voor auto’s hebt. 
Concreet wil dit zeggen dat de ECB 
de obligaties op de Griekse schuld niet 
rechtstreeks van de Griekse regering 
koopt, maar overkoopt van banken en 
andere institutionele investeerders. In 
maart 2011 had de ECB besloten geen 
obligaties meer op te kopen van lan-
den in financiële moeilijkheden, wat 
voor heel wat ergernis zorgde bij de 
banken die hun waardeloze Griekse 
obligaties wanhopig van de hand wil-
den doen. Ze drongen er bij de ECB 
op aan om die beslissing te herzien en 
waren uiteraard zeer verheugd met 
de aankondiging van 8 augustus. Tus-
sen mei 2010 en maart 2011 kocht de 
ECB voor 66 miljard euro aan Griekse 
staatsobligaties van bankiers en ande-
re institutionele investeerders. Tussen 
8 en 12 augustus -d.w.z. een periode 
van 5 dagen- kocht de ECB Griekse, 
Ierse, Portugese, Spaanse en Italiaanse 
obligaties voor 22 miljard euro. In de 
week die daarop volgde kocht ze nog 
eens voor 14 miljard euro aan obliga-
ties. De proportie Griekse obligaties 

ten opzicht van de andere kennen we 
niet, maar het gaat duidelijk om een 
gigantische aankoop. Wat eveneens 
duidelijk is, is dat de praktijk van de 
ECB om obligaties op te kopen, het 
mogelijk maakt voor institutionele 
investeerders om te speculeren en 
aardige winsten op te strijken. Banken 
kunnen op de secundaire markt obli-
gaties opkopen aan zeer lage prijzen 
en ze dan verkopen aan de ECB die 
er aanzienlijk meer voor betaalt. De 
private banken oefenen immers druk 
uit op de ECB om de obligaties aan 
hogere prijzen aan te kopen teneinde 
een volgende grootschalige financiële 
crisis te vermijden. De ECB gaat mee 
in deze chantage. Het is moeilijk om 
de omvang van dit soort transacties 
te achterhalen, maar ze zijn onte-
gensprekelijk zeer winstgevend. Deze 
praktijken zijn in het huidige systeem 
niet tegen te houden. Transacties op 
de secundaire markt worden immers 
amper gereguleerd. Naast de secun-
daire markt is er ook nog de ‘Over The 
Counter’-markt (OTT) die helemaal 
niet gereguleerd wordt en alle soor-
ten op maat gemaakte financiële de-
rivatencontracten omvat die niet via 
een beurs verhandeld worden. Schul-
denobligaties worden er regelmatig 
verkocht en aangekocht als ‘korte 
verkopen’, d.w.z. dat de koper -bijvoor-
beeld een bank- miljoenen obligaties 
kan aankopen zonder er onmiddellijk 
voor te moeten betalen. Het volstaat 
dat de koper belooft dat hij de obliga-
ties zal betalen om ze effectief te krij-
gen. Van zodra de koper de obligaties 
in handen heeft, worden ze opnieuw 
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doorverkocht aan een hogere prijs. 
De oorspronkelijke verkoper wordt 
dan betaald met de opbrengst van de 
doorverkoop. Dit bewijst dat de aan-
koop nooit bedoeld was voor eigen 
gebruik, maar gewoon gedaan werd 
met winstmaximalisatie tot doel. Dit 
is wat men noemt speculeren. Het 
spreekt vanzelf dat als de kopers hun 
obligaties niet kunnen doorverkopen 
aan een goede prijs, of helemaal niet, 
dat ze dan hun eigen rekening niet 
kunnen betalen en in de problemen 
komen. Vermits honderden instituti-
onele investeerders hetzelfde spelle-
tje spelen en de betreffende bedragen 
astronomisch zijn, kan dit leiden tot 
een crash. Transacties met effecten 

steunend op de publieke schuld van 
staten die met problemen te kam-
pen hebben, lopen immers op tot in 
de honderden miljarden euro’s in een 
geliberaliseerde markt. 

  
Vrede: Waarom koopt de ECB dan 
niet rechtstreeks van de staten die 
de obligaties uitschrijven in plaats 
van op de secundaire markt?

Eric Toussaint: Omdat de betrok-
ken regeringen het monopolie van de 
private sector op het verstrekken van 
krediet willen beschermen. Het recht-
streeks lenen van geld aan EU-lidsta-
ten is verboden volgens de ECB’s eigen 
statuten, evenals door het Verdrag van 
Lissabon. De ECB leent daarom geld 
aan private banken die op hun beurt 
aan staten lenen. 

Maar er is nog een veel schanda-
liger aspect aan het gedrag van de 
ECB. Het leent geld aan enorm lage 
tarieven aan private banken. Van mei 
2009 tot april 2011 moesten private 
banken slechts 1% intrest betalen aan 
de ECB. Vandaag is dat 1,5%. De ECB 
vraagt de banken aan wie ze het geld 
uitlenen alleen maar om een financi-
ele garantie te geven dat ze de lening 
zullen kunnen terugbetalen. Wat de 
banken als borg op tafel leggen, zijn 
net deze obligaties van Europese sta-

ten in moeilijkheden, uitgegeven voor 
korte termijn periodes, waar ze 3,75% 
tot 5% intrest op krijgen.

Vrede: Waarom noemt u dit schan-
dalig?

Eric Toussaint: De banken lenen 
aan 1% of aan 1,5% van de ECB om dan 
leningen toe te kennen aan sommige 
overheden voor ten minste 3,75%. Ze 
winnen dus dubbel: ze gebruiken hun 
obligaties van staten in moeilijkheden 
(waar ze op zich al een deftig percen-
tage mee opstrijken) als borg om te 
kunnen lenen aan lage tarieven bij de 
ECB om dit geleende geld vervolgens 
opnieuw uit te lenen aan dezelfde sta-
ten tegen een hoge rentevoet! De ECB 

stelt institutionele investeerders dus 
in staat om nog grotere winsten te 
maken. Sinds 2009-2010 veranderde 
de ECB bovendien haar beveiligings-
criteria waardoor banken de toestem-
ming kregen om hoge risico obligaties 
als borg te gebruiken voor leningen. 
Dit zet de banken er uiteraard nog 
meer toe aan om ondoordachte lenin-
gen uit te delen, want ze zijn er toch 
zeker van dat ze ofwel hun obligaties 
aan de ECB zullen kunnen verkopen 
ofwel hun obligaties zullen kunnen 
gebruiken als een garantie om nog 
meer geld los te weken van de ECB in 
de vorm van leningen. Het lijkt me lo-
gisch dat er moet overwogen worden 
om de ECB rechtstreeks aan de staten 
te laten lenen aan 1% of 1,5% in plaats 
van de bankiers te overspoelen met 
geschenken zoals nu gebeurt. 

Vrede: Wat vindt u van de oplossin-
gen die er sinds het uitbreken van 
de Europese staatschuldencrisis 
aangebracht worden? 

Eric Toussaint: De Troika (tripar-
tite vergaderingen van de EC, de ECB 
en het Internationaal Muntfonds) 
biedt de landen die zich in financiële 
moeilijkheden bevinden geen moge-
lijkheden om hun situatie te verbete-
ren. Het plan van de Troika bestaat uit 

het toekennen van reddingspaketten 
-gigantische geldelijke leningen, uit-
betaald in schijven- op voorwaarde 
dat er een hele reeks aan neoliberale 
economische hervormingen en be-
leidsmechanismen (gericht op het 
drukken van de overheidsuitgaven) 
ingevoerd worden in de betrokken 
staten. In naam van de grote private 
bedrijven, het IMF en de regeringen 
van de geïndustrialiseerde landen 
werd hetzelfde schadelijke beleid drie 
decennia geleden al opgedrongen aan 
de schuldenrijke landen in het Zuiden 
en aan een aantal landen van het voor-
malige Sovjetblok. De landen die het 
striktst de maatregelen opvolgden, 
gingen verschrikkelijke tijden tege-
moet. Degenen die weigerden zich te 
plooien naar de dictaten van de inter-
nationale instituties en hun neolibe-
rale doctrines hebben het veel beter 
gedaan. De rampzalige resultaten van 
de hervormingen en de stringente be-
zuinigingsmaatregelen geëist door de 
Troika en de institutionele investeer-
ders liggen nu al vast. Kijk maar naar 
wat er aan het gebeuren is in Grieken-
land. 

Vrede: Op 27 oktober 2011 werden 
een aantal nieuwe maatregelen 
gelanceerd door de Europese re-
geringsleiders. Wat betekenen die 
voor het geplaagde Griekenland?

 Eric Toussaint: Het akkoord van 
27 oktober 2011, gesloten na Euro-
pees topoverleg, zal hoogstens de 
strop die Griekenland dreigt te wur-
gen, wat minder doen aanspannen. 
Het brengt echter geen oplossingen 
voor de precaire situatie van het land, 
noch voor de crisis in de eurozone. De 
regeringsleiders, de vertegenwoordi-
gers van de Europese Commissie en 
de uitvoerend directeur van het IMF 
vergaderden op 26 en 27 oktober in 
Brussel om een oplossing te vinden 
voor het risico op seriële bankroe-
ten bij de grootste Europese banken. 
Dezelfde banken die tijdens dit top-
overleg mee aan tafel zaten en vrien-
delijk verzocht werden een volledig 
vrijwillige inspanning te leveren om 
de crisis in Griekenland te helpen 
inperken. Dezelfde banken die na 
2007-2008 hun risicovol gedrag nog 
wat vermenigvuldigden om korte 
termijn winsten te kunnen boeken 
en om fantastische bonussen te kun-
nen uitbetalen aan hun directeurs. 
Het bankroet van de Frans-Belgische 
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bank Dexia begin oktober 2011 was 
het directe resultaat van dit beleid. De 
vrees voor een sneeuwbaleffect in Eu-
ropa en Noord-Amerika woog zwaar 
op de Europese top. Er werd besloten 
de Griekse staatsschulden te verlich-
ten via een zogenaamde herstructu-
rering, onder meer door een waarde-
verlaging (‘haircut’) van 50% door te 
voeren op de Griekse obligaties in het 
bezit van de private banken (in plaats 
van de 21% die afgesproken was op 21 
juli). Zo’n ingreep was onvermijdelijk 
geworden sinds augustus, toen de 
marktprijzen van deze rommelobliga-
ties op de secundaire schuldenmarkt 
teruggevallen waren 
met 65% tot 80%. 
De staatshoofden 
deden hun best om 
te laten uitschijnen 
dat ze zware offers 
opgelegd hadden 
aan de banken en 
de institutionele 
investeerders, maar 
in werkelijkheid 
komen zij er zoals 
gewoonlijk goed 
uit. De haircut is 
bijvoorbeeld een 
louter boekhoud-
kundige ingreep en 
ze kunnen hun rom-
melobligaties nog 
altijd verkopen aan 
de ECB tegen een 
hogere prijs dan de marktwaarde. Het 
komt erop neer dat het akkoord van 
27 oktober, volledig gekaderd in het 
plan van de Troika, Griekenland niet 
in staat stelt om zijn problemen op 
te lossen omwille van twee redenen. 
Ten eerste is de geplande verlichting 
van de schulden totaal onvoldoende 
en ten tweede zullen de economische 
en sociale maatregelen die toegepast 
worden op bevel van de Troika het 
land nog meer verzwakken. De koop-
kracht van de bevolking zal zwaar 
worden aangetast en de overheidsin-
komsten via belastingen zullen verla-
gen, wat het afbetalen van de staats-
schulden niet ten goede komt. Maar 
bovenal zal de Griekse bevolking ge-
troffen worden door de volle kracht 
van de bezuinigingsmaatregelen. 
Hetzelfde anti-sociale beleid wordt 
in verschillende gradaties uitgevoerd 
in heel de EU. Overal zal er tegen de 
besparingsplannen gevochten moe-
ten worden. 

Vrede: wat zou Griekenland vol-
gens u moeten doen?

Eric Toussaint: Griekenland kan 
kiezen tussen twee opties. Het kan 
de handdoek in de ring gooien en 
de speelbal worden van de Troika 
of het kan het dictaat van de mark-
ten weigeren door de afbetalingen 
unilateraal op te schorten en een 
audit op de publieke leningen uit 
te voeren (met participatie van de 
civiele maatschappij). Het gedeel-
te van de overheidsschulden dat 
volgens deze audit als illegitiem 
beschouwd kan worden, moet de-
finitief afgestoten worden. Als de 

audit misdrijven gelinkt aan de il-
legitieme schuld blootlegt, moeten 
de daders gerechtelijk vervolgd wor-
den. Regeringen die aangezet heb-
ben tot het illegitiem lenen, zouden 
rekenschap moeten afleggen aan de 
burgers. De afbetaling van de over-
blijvende schulden moet gespreid 
worden over langere periodes en 
het deel van het overheidsbudget 
dat bestemd is voor afbetalingen 
moet gelimiteerd worden naarge-
lang de staat van de economie. De 
sociale uitgaven mogen niet gekort-
wiekt worden. De afkondiging van 
een moratorium op de schuld zou 
de machtsbalans doen verschuiven 
in het nadeel van de schuldeisers en 
de Troika zou zich verplicht voelen 
om te onderhandelen over toege-
vingen. Rusland (in 1998), Argenti-
nië (in 2001) en Ecuador (in 2008) 
kondigden allemaal unilaterale mo-
ratoria af en ze kwamen er allemaal 
beter uit. Zowel het internationaal 

recht als elk lands nationaal recht 
bieden een wettelijke basis voor de 
soevereine unilaterale actie van op-
schorting.

Welke maatregelen zou Europa 
volgens u moeten nemen om cri-
sissen te voorkomen?

Eric Toussaint: Er moeten zeer 
dringend echte voorzichtigheids-
maatregelen genomen worden om 
te beletten dat private financiële 
instituties verdere schade zouden 
kunnen aanrichten. Deze institu-
ties zouden bovendien verplicht 
moeten worden hun rijkdom in te 

zetten om te beta-
len voor het herstel 
van het financieel 
systeem. Als men 
tot een grotere so-
ciale rechtvaardig-
heid wil komen, 
dan is het niet meer 
dan normaal dat de 
grootverdieners die 
de schuldpapieren 
in handen hebben 
voor de kosten op-
draaien. Zij zijn 
immers de belang-
rijkste verantwoor-
delijken voor de 
overheidsschulden 
en ze hebben er bo-
vendien ruim aan 
verdiend. Banken 

moeten dringend genationaliseerd 
en tegelijkertijd onder controle van 
de civiele maatschappij geplaatst 
worden. En dan zijn er nog een hele 
reeks complementaire maatrege-
len die genomen moeten worden 
zoals bijvoorbeeld een controle en 
belasting op de beweging van kapi-
taal, het verbieden van speculatie, 
drastische belastinghervormingen 
die gericht zijn op het bevorderen 
van sociale rechtvaardigheid, enzo-
voort. In de EU zijn er bepaalde ver-
dragen zoals het Verdrag van Maas-
tricht en het Verdrag van Lissabon 
die simpelweg ingetrokken moeten 
worden. Het is ook nodig om de sta-
tuten van het ECB drastisch aan te 
passen. Het is hoog tijd om radicaal 
van richting te veranderen.  n

www.cadtm.org
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europa wil kapitalisme redden 
door burgers te verarmen | piet lambrechts

De Europese Unie drukt meer en meer een liberale stempel op haar lidstaten. Om haar richtlijnen strikt 
te doen opvolgen, laat de EU het laatste schijntje burgerlijke democratie verdwijnen. Nationale regerin-
gen en parlementen worden monddood gemaakt. Alleen 'Europa' voert het woord. Via allerlei nieuwe 
mechanismen, zoals het 'Europees Semester', het 'Euro Plus Pact' en het 'Six Pack' zorgt de EU ervoor 
dat haar liberaal model verder wordt uitgebouwd in dienst van een kapitalisme dat ons van de ene crisis 
naar de andere leidt, en loon- en bijstandtrekkers steeds harder aanpakt.

Het verenigd Europa dat na de 
Tweede Wereldoorlog tot stand 
kwam was een economisch liberaal 
project. Het had tot doel het Euro-
pees kapitalisme in stand te houden. 
Daartoe werd gekozen voor een Eu-
ropese eenheidsmarkt, een eenheids-
munt, en het vrij verkeer van goede-
ren, diensten, kapitaal en personen. 
De concurrentie werd de hoofddoel-
stelling en verving de solidariteit. 
Sociale zekerheid en openbare dien-
sten werden alsmaar meer gepriva-
tiseerd en geliberaliseerd. Door al 
deze maatregelen in dienst van het 
kapitalisme werd de Europese Unie 
uiteindelijk het slachtoffer van dat-
zelfde kapitalisme, dat ons van de 
ene crisis naar de andere sleurt. De 
jongste crisis die in 2008 uitbrak en 
onverminderd voortduurt, dwingt de 
lidstaten ertoe in de bres te springen 
voor banken die door hun specula-
tieve activiteiten in de problemen 
kwamen. De miljarden die de rege-

ringen in de banken steken, zorgen 
voor oplopende overheidsschulden. 
Zo veroorzaakt de bankencrisis een 
schuldencrisis en niet andersom 
zoals de verdedigers van het kapita-
lisme beweren.

Die overheidsschulden doen het 
Europese bootje kapseizen. Een een-

heidsmunt, de euro, is immers niet 
houdbaar als de landen die er deel 
van uitmaken te hoge overheidste-
korten opstapelen. Begrotingsdisci-
pline is daarom één van de hoofd-
doelen van de Europese monetaire 
unie. Volgens het Stabiliteitspact 
waaraan de eurolanden zich moeten 
houden, mag het begrotingstekort 
van de afzonderlijke lidstaten niet 
meer dan 3% van hun bruto bin-
nenlands product (BBP) belopen en 
mag hun overheidsschuld niet gro-
ter zijn dan 60% van dat BBP. Begro-
tingsdiscipline is op zich een goede 
zaak, maar alles hangt ervan af hoe 
ze wordt georganiseerd. Wie moet 
ervoor zorgen dat de overheidsfi-
nanciën gezond blijven? Volgens de 
liberale recepten die de EU haar lid-
staten oplegt zijn dat in hoofdzaak 
de loon- en bijstandtrekkers. En om 
er zeker van te zijn dat de lidstaten 
hun begrotingen volgens die liberale 
voorschriften in evenwicht houden, 

bracht de Europese Unie een aantal 
mechanismen tot stand die de lid-
staten ertoe verplichten een libe-
raal beleid te voeren en die tevens 
de greep van de EU op dat beleid 
versterken. Zo zijn er het Europees 
Semester, het Euro Plus Pact en het 
Six Pack.

europees semester
Het Europees Semester slaat op 

een cyclus die zich ieder jaar van ja-
nuari tot juni afspeelt. De bedoeling is 
een kader op te leggen voor het eco-
nomisch beleid van de lidstaten van 
de Europese Unie. In het begin van het 
jaar publiceert de Europese Commis-
sie haar jaarlijkse groeiraming en doet 
ze een aantal aanbevelingen voor het 
beleid van de lidstaten die de econo-
mische groei moeten stimuleren. De 
lidstaten moeten op grond van die 
richtsnoeren een stabiliteitsplan op-
stellen waarin een aantal hervormin-
gen en een begrotingsraming worden 
opgenomen. De Europese Commis-
sie beoordeelt deze plannen en geeft 
daarna concrete beleidsaanbevelin-
gen aan iedere lidstaat. Die aanbeve-
lingen moeten door de Europese Raad 
(de regeringsleiders van de 27 lidsta-
ten van de EU) worden goedgekeurd. 
Lidstaten die zich vervolgens niet aan 
deze aanbevelingen houden krijgen 
sancties opgelegd.

Die nieuwe procedure is een regel-
rechte machtsgreep van de EU, meer 
bepaald van de Europese Commissie 
(EC), op de lidstaten. De nationale 
regeringen en parlementen hebben 
niets meer te zeggen. Ze moeten al-
leen maar de richtlijnen van de EC 
uitvoeren. Officieel heet het dat de 
Europese instanties de lidstaten geen 
economisch beleid kunnen opleggen. 
Het uitstippelen van dat beleid blijft 
zogezegd de bevoegdheid van de lid-
staten. Maar welke lidstaat zal zich 
aan de aanbevelingen van ‘Europa’ 
durven onttrekken? Wie dat toch 
doet mag zich trouwens aan sancties 
verwachten. De politieke klasse, hierin 
volmondig gesteund door de pers, is 
trouwens niet van plan zich tegen de 
Europese dictaten te verzetten. Dag 
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na dag krijgen we te horen dat we 
moeten doen wat 'Europa' zegt. 'Eu-
ropa' wordt als een soort orakel van 
Delphi beschouwd. In ieder geval als 
een neutrale, onafhankelijke instantie 
die alleen maar met het algemeen be-
lang is begaan. Niets is minder waar. 
De Europese Commissie is zoals het 
Internationaal Muntfonds (IMF), de 
Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling (OESO), 
de Wereldhandelsorganisatie (WHO) 
enz. een instelling die tot doel heeft 
het kapitalistisch systeem in stand te 
houden. 

europese dictaten
Het volstaat de aanbevelingen te 

bekijken die de EC in juni van dit jaar 
aan de Belgische regering overmaakte. 
Die had in april een nationaal hervor-
mingsprogramma voor 2011 en een 
s t a b i l i t e i t s -
p r o g r a m m a 
voor de peri-
ode 2011-2014 
en ingediend. 
De Europese 
Commissie liet 
de Belgische 
regering weten 
dat het begro-
tingstekort dat 
in 2010 4,1% 
van het BBP 
beliep, dit jaar 
tot 3,6% moet 
dalen en in 
2012 zelfs on-
der de referen-
tiewaarde van 
3% moet lig-
gen. Inmiddels is geweten dat zo'n 
inspanning in 2012 10 miljard euro 
zal kosten. Tegen 2015 moet nog eens 
10 miljard euro worden bespaard. 
Om zo'n operatie te doen slagen zijn 
volgens de EU-aanbeveling 'nieuwe 
consolidatiemaatregelen' nodig. Van 
een stijging van de belastingen kan 
volgens de EC geen sprake zijn. Ze 
schrijft echter wel een beperking van 
de uitgaven voor. Dat betekent bespa-
ren. De politieke partijen en de pers 
hebben het over niets anders. Vooral 
de sociale zekerheid, met name het 
pensioenstelsel, moet volgens de EU-
aanbeveling verder hervormd worden. 
Sinds jaren weten we dat de door de 
EU beoogde hervormingen tot de af-
braak en privatisering van de sociale 
zekerheid leiden. De Europese Com-

missie is daarentegen uiterst begaan 
met de financiële sector 'die haar sta-
biliteit moet hervinden'. Geen woord 
over de bankencrisis en de oorzaken 
ervan.

De EU-aanbevelingen op sociaal 
vlak zijn een kopie van ieder patro-
naal manifest. Om te beginnen wil 
Europa dat de Belgische loonnorm 
wordt 'bijgestuurd', zodat de loon-
evolutie in België gelijke tred houdt 
met die in de buurlanden Duitsland, 
Frankrijk en Nederland. De EU eist 
daarenboven een hervorming van 
het stelsel van de loononderhande-
lingen en een regelrechte afschaffing 
van het loonindexeringssysteem (sy-
steem op basis van de prijs van een 
aantal basisproducten. Indien de ge-
zamenlijke prijs van deze producten 
een bepaald plafond overschrijdt, 
dan stijgen de pensioenen, de uitke-

ringen en de lonen van de openbare 
sector. Zo stijgt het loon evenredig 
met de duurte van het leven). De 
EU-aanbeveling kant zich eveneens 
tegen de onbeperkte duur van de 
werkloosheidsuitkeringen in België. 
Die uitkeringen moeten bovendien 
verlaagd worden naarmate de werk-
loosheid langer duurt. De EU wil ver-
der dat er maatregelen worden geno-
men om te beletten dat mensen voor 
hun 65ste ophouden met werken. De 
effectieve pensioenleeftijd moet dus 
omhoog. De EU-aanbeveling wil ook 
een verlaging van de lasten op ar-
beid, die dan gecompenseerd moet 
worden door een verhoging van de 
BTW of door milieubelastingen. 
Maar de BTW (belasting op de ver-
koop van producten of diensten) is 

een asociale belasting want ze wordt 
uiteindelijk betaald door de consu-
ment, waardoor ze minder bemid-
delden harder treft dan meer bemid-
delden. Bovendien vergeet Europa 
dat de zogenaamde lasten op arbeid 
door de loontrekkenden (als een deel 
van hun brutoloon) worden betaald 
en voor de inkomsten van de sociale 
zekerheid zorgen.

euro plus pact en six 
pack

Vanwege de aanhoudende crisis 
besloten de regeringsleiders van de 
eurolanden op 11 maart 2011 bijko-
mende maatregelen te nemen. Om-
dat ook enkele EU-lidstaten die de 
euro nog niet als munt hebben zich 
hierbij aansloten, werden de nieuwe 
afspraken onder de noemer 'Euro Plus 
Pact' gemaakt. De eerste bepaling van 

dit pact slaat op 
de afschaffing 
van de automa-
tische aanpas-
sing van de sa-
larissen aan de 
inflatie (indexe-
ring). Het gaat 
hier niet meer 
om een aanbe-
veling, maar om 
een bindende 
afspraak, die on-
dertekend werd 
door de Belgi-
sche ontslag-
nemende rege-
ring van Yves 
Leterme. Verder 
wil het pact de 

hoogte van de vennootschapsbelas-
ting van de lidstaten coördineren. 
De pensioenstelsels moeten beter 
afgestemd worden op de vergrijzing. 
Concreet betekent dit langer werken, 
hogere (effectieve) pensioenleeftijd, 
andere berekeningswijze van de pen-
sioenen en geleidelijke privatisering 
van de pensioenstelsels. Het betekent 
ook het einde van brug- en vervroegde 
pensioenen. Het pact wil ook dat de 
lidstaten concrete bepalingen over 
de maximale hoogte van de staats-
schuld in hun grondwet opnemen. 
Een regering die de schuld boven dit 
maximum laat oplopen, zou dus haar 
eigen grondwet schaden. Ten slotte 
moeten de EU-landen financiële ram-
penplannen opstellen om banken 
met problemen te helpen. De steun 
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aan banken die door hun onbeperkte 
winstbejag onderuitgingen is voor de 
EU-landen bijgevolg een prioriteit en 
een verplichting. 

Economische richtsnoeren en 
het Euro Plus Pact lijken de EU ech-
ter nog niet voldoende om de crisis 
te bezweren. Om de lidstaten tot nog 
meer saneringen en besparingen te 
verplichten kwam het zogenaamde 
Six Pack tot stand. Het bevat zes 
maatregelen om de EU-lidstaten in 
een nog strikter budgettair keurslijf 
te dwingen. De procedure van het 
Europees Semester (zie hierboven) 

moet wettelijk worden vastgelegd. Er 
moet een wettelijk kader komen voor 
het toezicht op de nationale hervor-
mingsplannen (lees: saneringen en 
besparingen). De Europese Commis-
sie krijgt meer bevoegdheden om de 
lidstaten bijkomende informatie over 
hun beleid te vragen. Eurolanden die 
vervalste statistieken over hun tekor-
ten en schulden publiceren zullen een 
boete ten belope van 0,2% van het 
BBP opgelegd krijgen. Eurolanden 
die zich niet aan de aanbevelingen 
houden om hun overheidsfinanciën 
in evenwicht te brengen zullen een 
rentedragende borg van 0,1% van 
het BBP moeten betalen. Statistische 
diensten moeten een grotere onaf-
hankelijkheid krijgen. Op voorstel 
van de EC en na goedkeuring door de 
EU-lidstaten werd dit Six Pack op 28 
september 2011 door het Europees 
Parlement goedgekeurd. Sociaal-
democraten en Groenen stemden 
tegen een aantal bepalingen omdat 
ze oordeelden dat die te sterk op be-
grotingsdiscipline zijn afgestemd en 
te weinig op de bevordering van groei 
en werkgelegenheid.

'europa Wil Het'
Met al die dwingende richtsnoe-

ren heeft de EU een stevige greep op 
het beleid van haar lidstaten. Voor 

de voorzitter van de Europese Co-
missie, José Manuel Barroso, vol-
staat dit pak maatregelen evenwel 
niet. Afgelopen oktober kondigde hij 
in het Europees Parlement nieuwe 
initiatieven aan om het economisch 
beleid van de lidstaten nog meer 
aan banden te leggen. Zo denkt 
Barroso eraan de financiële steun 
aan landen en regio’s op te schorten 
als die sommige economische doel-
stellingen niet halen. Vooral sociale 
projecten zouden daar het slachtof-
fer van worden. In het Europees Par-
lement schrok zelfs de fractie van de 

conservatieve Europese Volkspartij 
(EVP) van dit soort voorstellen. Tus-
sen haakjes, José Manuel Barroso is 
lid van de EVP. De gouverneur van 
de Belgische Nationale Bank, Luc 
Coene, zit helemaal op dezelfde 
golflengte als José Manuel Barroso. 
Hij betreurt dat een deel van de be-
sluitvorming in de EU nog op natio-
naal vlak plaatsvindt. Hij hoopt dat 
op termijn alles op Europees vlak 
wordt beslist. Die hoop wordt door 
steeds meer bewindslieden gedeeld, 
die voor de aanstelling van een Eu-
ropese minister van Financiën plei-
ten. In het VRT-programma Terzake 
van 12 oktober 2011 zei Coene waar 
het hem om te doen is. Hij wil dat 
de volgende regering ‘ambitieuze 
doelstellingen’ heeft om te vermij-
den dat de kredietbeoordelaars de 
rating van België verlagen. Daar-
mee geeft Coene in feite toe dat wij 
niet door een nationale regering, 
zelfs niet door ‘Europa’ worden ge-
regeerd, maar door de anonieme 
zombies van de ratingbureaus.

Voor regeringen en politieke par-
tijen die drastisch willen besparen 
is het Six Pack een geschenk uit de 
hemel. Zoals Open VLD-voorzitter 
Alexander De Croo kunnen ze nu 
roepen: ‘Europa wil het!’. Ook gewe-
zen SP.A-voorzitster Caroline Gennez 

volgt blindelings de Europese liberale 
koers. Zij oordeelt dat ‘we dringend 
moeten besparen om aan de Europe-
se normen te voldoen’. CD&V-voor-
zitter Wouter Beke wil eveneens ‘de 
structurele maatregelen die Europa 
oplegt uitvoeren, bijvoorbeeld inzake 
de pensioenhervorming en het ar-
beidsmarktbeleid’.

Als de overheidsfinanciën het 
slecht doen, zou misschien kunnen 
gedacht worden aan een correctere 
inning van de belastingen (vooral 
van de bedrijven) in plaats van aan 
asociale besparingen. De kersverse 
SP.A-voorzitter Bruno Tobback doet 
dit alvast niet: ‘De jacht op fraudeurs 
mag nooit een doel op zich worden’ 
(De Standaard, 17 september). Voor 
Bruno Tobback mag een regering 
‘niet zo dwaas zijn om te denken dat 
ze niet moet besparen’ (De Morgen, 
10 oktober), maar moet net tot ‘zwa-
re ingrepen’ overgaan. Vanzelfspre-
kend voegt hij er het refreintje aan 
toe dat die ingrepen ‘evenwichtig’ 
moeten zijn. Van eenzelfde schijn-
heiligheid geeft CD&V-voorzitter 
Wouter Beke blijk als hij zich uit-
spreekt voor ‘een besparingsproject 
dat gezinnen en ondernemingen 
zoveel mogelijk spaart’. Wie gelooft 
die mensen nog?

Want de gevolgen van jarenlang 
besparen en saneren doen zich meer 
en meer gevoelen: massale ontsla-
gen met uiteraard een stijging van 
de werkloosheid tot gevolg; een toe-
name van de armoede, van de dief-
stallen van eetwaren, van de kloof 
tussen arm en rijk, van het aantal 
werkende armen (mensen die zelfs 
met hun slechtbetaalde jobs amper 
rondkomen); afbraak van de openba-
re diensten en van de sociale zeker-
heid; loonsverlagingen; ambtenaren 
die een maandwedde moeten laten 
vallen; langere werkdagen zonder 
bijkomend loon; verlies van dertiende 
maand; ontslagen van 50-plussers die 
niet meer aan de bak komen vanwege 
te oud en te duur; toename van stress, 
depressies en zelfdodingen. Het kapi-
talisme op zijn best.  n

Piet Lambrechts is freelance journalist. 
 
Uitpers nr. 136, 13de jg., november 2011
www.uitpers.be

De ontslagnemende regering van Yves 
Leterme ondertekende het Euro Plus 

Pact waarin de afschaffing van de 
loonindexeringen wordt gestipuleerd. 
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de europese vrijhandelsakkoorden 
met colombia en peru | andré crespin

In september 2007 startten de regeringen van Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia bilaterale onderhan-
delingen met de Europese Unie om te komen tot een Associatieakkoord, met als voornaamste compo-
nenten politieke dialoog, samenwerking en handel. Maar al zeer snel werd duidelijk dat de eerste twee 
elementen opzij geschoven werden om baan te ruimen voor het laatste element: de handel.

context
Bolivia en Ecuador verlieten de 

onderhandelingen zo gauw ze door 
hadden waar het de EU werkelijk om 
te doen was: een vrijhandelsakkoord 
(in het Spaans ‘Tratado de Libre Co-
mercio’ of TLC) gemodelleerd naar het 
NAFTA (‘North American Free Trade 
Agreement’), een vrijhandelsakkoord 
tussen de VS, Canada en Mexico, dat 
al sinds 1994 van kracht is. De dra-
matische gevolgen van dit akkoord, 
zowel voor de Mexicaanse als voor de 
Noord-Amerikaanse en Canadese wer-
kers, waren meer dan voldoende om 
de progressieve regeringen van Bolivia 
en Ecuador wantrouwig te maken over 
de onderhandelingen met de EU. Een 
voorbeeld: sinds de ondertekening van 
het NAFTA werden 3 miljoen jobs ge-
delocaliseerd van de VS naar Mexico, 
wat een alarmerende stijging van de 
werkloosheid met zich meebracht 
in bepaalde industriebekkens in de 
VS. Aan de andere kant van de grens 
moesten Mexicaanse arbeiders het-

zelfde werk doen, maar voor een loon 
dat 8 keer lager lag en in slechtere vei-
ligheidsomstandigheden dan in de VS.

Geconfronteerd met de moeilijk-
heid om nog regionale akkoorden 
(met meerdere landen tegelijk) te 
kunnen afsluiten, grijpt de EU sinds 
enkele jaren meer en meer terug naar 
bilaterale vrijhandelsakkoorden (tus-
sen de EU en één ander land). Dat laat 
de EU toe om eisen op tafel te leggen 

die de ontwikkelingslanden samen 
met succes hadden kunnen blokke-
ren. Gezien het verschil in macht tus-
sen Europa en Colombia of Peru, is het 
wel duidelijk wie de dominante actor 
is in de onderhandelingen. 

mecHanismen  
van verarming

In elk vrijhandelsakkoord tussen 
landen van Noord en Zuid kan men de 
volgende elementen en mechanismen 
terugvinden:
1.    Als voorwaarde vooraf, eisen de 
landen van het Noorden dat die van 
het Zuiden alle subsidies opheffen die 
ze aan hun nationale producenten ge-
ven. Maar de landen van het Noorden 
letten er wel op om niet hetzelfde te 
doen. De EU subsidieert de eigen land-
bouw a rato van een miljard dollar per 
dag!
2.  De landen van het Zuiden moeten 
de douanerechten op de invoer ver-
minderen (of afschaffen). Daardoor 
kunnen de Europese producten ge-

makkelijker de lokale -in dit geval Co-
lombiaanse en Peruviaanse- markten 
binnendringen. Verder worden de be-
trokken staten verplicht om nieuwe 
belastingen te heffen, ter compensatie 
van het verlies aan inkomen door het 
openstellen van de douanebarrières.
3.   De Europese multinationals eisen 
dat elke voorkeursbehandeling ten 
opzichte van nationale producenten 
in de landen van het Zuiden wordt 

afgeschaft, met de bedoeling, zo zeg-
gen ze, om gelijkheid te verzekeren 
tussen de verschillende spelers. Maar 
zal een Latijns-Amerikaanse boer of 
KMO echt met gelijke wapens kun-
nen strijden tegen een multinational 
die Europese subsidies krijgt?
4.    Aan de regeringen van het Zui-
den wordt gevraagd hun diensten 
en bedrijven te privatiseren. In 2000 
behoorde al 46% van de 500 grootste 
Latijns-Amerikaanse bedrijven tot 
buitenlandse groepen. En die tendens 
gaat nog in stijgende lijn. Dit betekent 
een verlies van soevereiniteit voor de 
landen van het Zuiden.
5.  De landen in het Noorden eisen de 
toelating om zonder enige beperking 
te exporteren en te verkopen in het 
Zuiden. Maar de Europese landen be-
houden zichzelf wel het recht voor om 
beperkingen op te leggen op de invoer 
van bepaalde producten uit het Zui-
den omdat die hun lokale productie 
concurrentie zou kunnen aandoen.
6.  De regeringen van het Zuiden moe-
ten hun grondwet en andere wetten 
aanpassen aan de regels die gestipu-
leerd staan in het vrijhandelsakkoord. 
Ze moeten bijvoorbeeld wetsartikels 
opnemen die hen verhinderen om bui-
tenlandse bedrijven te nationaliseren 
of hen beletten om wetten te stemmen 
over de aflooptijd van octrooien (pa-
tenten) op farmaceutische producten, 
over het intellectueel eigendomsrecht 
of over de bescherming van het milieu 
of van de volksgezondheid. 
7.    Om de winsten van de Europese 
multinationals te kunnen repatriëren 
is het vrij verkeer van kapitaal essen-
tieel. Om te garanderen dat er geen 
enkele beperking of overheidscon-
trole meer zou zijn op de geldtrans-
fers, is de volledige privatisering van 
de banksector in de landen van het 
Zuiden een prioriteit voor het Noor-
den. Alleen al tussen 1997 en 2002 

De enige spelers die voordeel kunnen 
(en zullen) halen uit de mogelijke 

ondertekening van een TLC, zijn de 
Europese multinationals. 
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investeerde de Spaanse bank ‘BBVA’  
7,8 miljard dollar in het verwerven van 
34 financiële instellingen in Latijns-
Amerika, terwijl de (eveneens Spaan-
se) ‘Banco Santander’ 12,3 miljard dol-
lar investeerde voor de aankoop van 
27 banken in de regio.

Wie Haalt voordeel uit 
Het tlc?

Om te begrijpen waarom de EU 
er zo op aandringt om vrijhandelsak-
koorden te sluiten met de landen van 
het Zuiden is het nuttig om bepaalde 
EU-publicaties wat nader in te kijken. 
De Europese Commissie publiceerde 
in 2006 een document over de buiten-
landse aspecten van haar competiti-
viteitsbeleid getiteld ‘Global Europe: 
Competing in the World’. Daar staat 
duidelijk in dat de ontmanteling be-
oogd wordt van alle obstakels voor 
de buitenlandse inplanting van Euro-
pese bedrijven en hun mogelijkheden 
om winsten te maken. De aanpak is 
unilateraal – zonder de belan-
gen van de partnerlanden in 
rekenschap te brengen – en 
eenzijdig gericht op eco-
nomie. Nergens in het 
document wordt mel-
ding gemaakt van so-
ciale rechten of van 
de milieuproblema-
tiek. De Commissie 
doet zelfs geen po-
ging om haar bedoe-
lingen te verdoezelen, 
maar schrijft zwart op 
wit neer: “Hoe meer 
onze praktijk en onze 
reglementen coherent zijn 
met onze belangrijkste part-
ners, hoe meer dat ten voordele is 
van de Europese privébelangen”. Dit 
spoort perfect met de doelstellingen 
van de ‘European Round Table’ (ERT), 
een lobbygroep (opgericht in 1983 
door de Belgische zakenman Etienne 
Davignon), waarin de 45 grootste Eu-
ropese ondernemingen uit 18 landen 
van de Unie zetelen (o.a. BP, Volvo, 
Siemens, Nestlé, Repsol, Philips, Uni-
lever, Total, Renault, BASF, GDF Suez, 
Solvay, BMW, ENI, Heineken, Shell, 
enzovoort). De ERT, die vandaag nog 
steeds actief is, heeft zich tot doel 
gesteld om “de wereldwijde compe-
titiviteit van de Europese industrie te 
stimuleren”.

In de context van de economische 
crisis waarin de EU zich in 2011 be-

vindt, zijn we geneigd te denken dat 
het tekenen van TLC’s met Colom-
bia en Peru een uitlaatklep is om te 
ontsnappen aan de stagnatie van de 
markten in onze landen. Want de 
overproductiecrisis die momenteel 
de economie in het Oude Continent 
wurgt, kan een nieuwe adem vinden 
door de Peruviaanse en Colombiaanse 
markt te verzadigen met producten 
met het label ‘made in Europe’. Als we 
de zaak nader onderzoeken, moeten 
we echter vaststellen dat de enige spe-
lers die voordeel kunnen (en zullen) 
halen uit de mogelijke ondertekening 
van een TLC, de Europese multinatio-
nals zijn. Met hun almachtige lobby’s 
zullen ze immers een hele serie regels 
en wetten kunnen opleggen die hun 
zaak van a tot z dienen.

Met dergelijke enorm efficiënte 
mechanismen aan het werk, lijkt het 
 
  

 
des te duidelijker dat het TLC het  
ideale instrument is waarmee de mul-
tinationals (een deel van) de kost van 
de economische crisis in de westerse 
wereld kunnen afwentelen op Peru 
en Colombia. Want ze zullen meer 
deviezen uit die twee landen wegha-
len dan dat ze erin zullen investeren. 
We moeten ook vaststellen dat elke 
euro die wel in Latijns-Amerika geïn-
vesteerd wordt, daarom nog niet ten 
goede komt aan de Europese werkers, 
integendeel. Deze buitenlandse inves-
teringen leiden tot de delocalisering 
(verhuizen naar het buitenland) van 
bepaalde bedrijven en dus tot het 

verlies van jobs van Europese werkne-
mers. Dit lijkt dan weer positief voor 
de werkers aan de andere kant van 
de Atlantische Oceaan, maar niets is 
minder waar. De Latijns-Amerikaanse 
arbeiders worden voor een appel en 
een ei aangeworven door de Europese 
ondernemingen. Het arbeidsrecht dat 
er sowieso zwakker staat, wordt daar-
bij dikwijls geschonden. Elke sociale 
strijd is er erg moeilijk of zelfs gevaar-
lijk door het (geheel of gedeeltelijk) 
ontbreken van vakbondsrechten. 60% 
van alle syndicalisten die in de wereld 
vermoord worden, zijn Colombianen. 
Nestlé wordt er bijvoorbeeld van be-
schuldigd 10 vakbondsleiders te heb-
ben laten vermoorden in Colombia en 
Coca-Cola 9. 

gevolgen van de tlc’s
1.  Een bedreiging voor de lokale 

ontwikkeling
De liberalisering van handel heeft 
zware gevolgen voor het welzijn van 

de lokale bevolking. Het bedreigt 
de tewerkstelling, de voedsel-

zekerheid, het inkomen en 
vergroot de ongelijkheid. 

Het voorbeeld van de 
melksector spreekt 
boekdelen. Melk staat 
bovenaan op de lijst 
van producten die 
Europa naar Colom-
bia en Peru zal expor-
teren. Europa pro-

duceert in 15 dagen 
dezelfde hoeveelheid 

melk als Colombia in 
een jaar. 380.000 Colom-

biaanse melkproducenten 
dreigen hun inkomen te verlie-

zen als de markt overspoeld wordt 
door Europese melk.
2.   Een bedreiging voor de gezondheid
Onder invloed van een TLC-akkoord 
zal de gezondheidssector verder ge-
privatiseerd worden. De privésector 
zal zich concentreren op het rijke 
-lees ‘winstgevende’- deel van de be-
volking, waardoor het grootste deel 
steeds minder toegang zal krijgen tot 
gezondheidszorg. De gezondheids-
sector als winstgevende industrie 
dus. Bovendien wil Europa de paten-
ten van geneesmiddelen in de betrok-
ken landen laten verlengen van 20 
tot 25 jaar. Dat is 5 jaar langer dan de 
norm binnen de Wereldgezondheids-
organisatie. De prijs van gepatenteer-
de ‘merk’-geneesmiddelen kan tot 30 
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keer de prijs bedragen van generische 
geneesmiddelen (goedkopere versie 
met dezelfde werkbare stoffen als in 
het origineel). Meer dan 4 miljoen 
Colombianen riskeren geen toegang 
meer te hebben tot gezondheidszorg 
volgens de ngo’s ‘Hai Europe’ en ‘Mi-
sion Salud Colombia’.
3.   Een bedreiging voor de 

leefomgeving
Een TLC verhoogt de druk op de 
biodiversiteit en de natuurlijke 
rijkdommen van zowel Colombia 
als Peru. De economie wordt meer 
exportgericht, dus wordt het mas-
saal verbouwen van slechts 1 gewas 
(monocultuur) gestimuleerd, bij-
voorbeeld palmolie voor biobrand-
stof. Tegen 2020 wil Europa dat 10% 
van alle transport gebruik maakt van 
biobrandstof om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Een groot deel van 
de palmolie hiervoor, is afkomstig 
uit Colombia. De aanleg van gigan-
tische oliepalmplantages gaat ten 
koste van volledige stukken woud en 
het inkomen van duizenden kleine 
boeren. Daarnaast blijven buiten-
landse multinationals de natuurlijke 
rijkdommen verder plunderen.
4.   Een bedreiging voor politieke en 

sociale rechten
De sociale tegenstellingen in de 
maatschappij worden met TLC-ak-
koorden verscherpt. Waar de sociale 
ongelijkheid toeneemt, stijgen ook 
de mensenrechtenschendingen. Co-
lombia bevindt zich al sinds 1948 in 
een staat van burgeroorlog. Het is het 
gevaarlijkste land ter wereld voor syn-
dicalisten en andere activisten en be-
drijven maken er regelmatig gebruik 
van paramilitaire groepen om lokaal 
verzet tegen hun praktijken te fnui-
ken. Het TLC zal dit alleen maar erger 
maken. Het bedrijf Multifruits, een 
dochter van het Noord-Amerikaanse 
Del Monte, heeft bijvoorbeeld een il-

legale manier uitgedokterd voor de 
productie van rubber en de aanplan-
ting van de Afrikaanse palm. Via het 
gebruik van paramilitaire installaties 
en structuren, is het medeverantwoor-
delijk voor het verdrijven van 2500 
Afro-Colombianen uit de Chocó-regio, 
alsook voor de moord op 85 inwoners 
door paramilitairen.

een veelbelovend  
alternatief 

In een neoliberale wereld als de 
onze wordt de vrijhandel verkeer-
delijk voorgesteld als de enig mo-
gelijke efficiënte manier om handel 
te drijven tussen staten. Dit soort 
handel is echter essentieel onrecht-
vaardig. Neem nu het TLC tussen de 
EU en Colombia: de Europese pro-
ductie is 66 keer groter dan die van 
Colombia, en de Europese export 48 
keer groter. Het is duidelijk dat het 
vooral de EU is die zijn producten 
zal kunnen uitvoeren naar Colom-
bia en niet omgekeerd, zeker gezien 
alle elementen in het TLC die deze 
voordeelpositie van de EU nog eens 
versterken. 

De veelvuldig herhaalde bewe-
ring dat het ontbreekt aan een al-
ternatief is gelukkig onjuist. Er zijn 
wél alternatieve modellen, zoals 
het ALBA (‘Bolivariaans Alternatief 
voor de Volkeren van ons Amerika’) 
bijvoorbeeld. Het gaat hier om een 
akkoord dat oorspronkelijk, in 2004, 
werd afgesloten tussen Cuba en Ve-
nezuela, maar dat sindsdien al ver-
schillende andere landen met pro-
gressieve regeringen heeft kunnen 
verleiden (Bolivia, Nicaragua, Ecua-
dor, Saint Vincent en de Grenadines, 
Antigua en Barbuda, en Dominica). 
ALBA wil de complementariteit tus-
sen partnerlanden volop uitspelen, 
eerder dan de competitie ertussen. 
Het gaat om gelijkwaardige uitwis-

selingen tussen partnerlanden, bij-
voorbeeld olie tegen gezondheids-
diensten, of technische bijstand in 
de oliewinning tegen soja. Het ALBA 
is “niet gebaseerd op de compara-
tieve voordelen van de vrije markt, 
maar op de coöperatieve voordelen 
van samenwerking”, zoals de leiders 
van het ALBA het graag benadruk-
ken. Op gebied van onderwijs heeft 
het ALBA ervoor gezorgd dat het 
analfabetisme quasi is uitgeroeid 
in Venezuela, Bolivia, Ecuador en 
Nicaragua, dankzij de Cubaanse al-
fabetiseringsmethode ‘Yo sí puedo’. 
Er werd ook een grotere stabiliteit 
in de energievoorziening van de 
ALBA-landen bereikt, voornamelijk 
met de hulp van de Venezolaanse 
olie. Dit nieuw economisch gegeven 
stelt Zuid-Zuid uitwisseling voorop. 
Het is hoopgevend, want het gaat om 
een concreet alternatief tegenover 
de neoliberale pletwals. Het is het 
vlaggenschip van een nieuw econo-
misch model dat nodig is als we een 
eind willen maken aan de groeiende 
kloof tussen arm en rijk. De verbete-
ring van de werkomstandigheden in 
Latijns-Amerika en het verzekeren 
van jobs hier in Europa gaan samen 
met rechtvaardige handelsakkoor-
den, afgesloten tussen soevereine 
landen, en niet door neokoloniale 
regeringen die schatplichtig zijn aan 
de allesverslindende belangen van de 
multinationals. 

De vzw Intal heeft een cam-
pagne gelanceerd tegen een Eu-
ropees Vrijhandelsakkoord (TLC) 
met Colombia en Peru. Om er meer 
over te weten, en om eraan deel te 
nemen, kan je een kijkje nemen op 
 www.intal.be. n

André Crespin is medewerker van Intal.

In elk vrijhandelsakkoord tussen landen van Noord en 
Zuid vindt men elementen terug zoals de afschaffing 

van douanerechten en subsidies, het opleggen van 
privatiseringen, vrij kapitaalsverkeer, enz. 
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bolivia marcheert in  
twee richtingen | walter lotens

Op 15 augustus 2011 begonnen verbolgen inheemse Bolivianen en milieubeschermers aan een mars naar 
de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Ze marcheerden tegen de geplande verbindingsweg van Bení naar 
Cochabamba, dwars door het natuur- en inheems gebied 'TIPNIS'. Ze waren extra verbolgen omdat 
de inheemse Boliviaanse president Evo Morales, die zich voortdurend opwerpt als de beschermer van 
'Pachamama' (Moeder Aarde), het been stijf hield wat de aanleg van de snelweg betreft.    

Bolivia is, zelfs naar Zuid-Ameri-
kaanse normen, eerder een groot 
land. Ongeveer 1 miljoen km² voor 
slechts 10 miljoen inwoners. De 
meeste Bolivianen zijn intussen ste-
delingen geworden en wonen in La 
Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, 
Cochabamba of Oruro. Het wegennet 
is niet erg uitgebreid en de verbindin-
gen over land tussen het westen, de 
hoge Andes, en de subtropische ge-
bieden in het oosten van het land, 
zijn zeer slecht. Bolivia heeft zelfs de 
trieste eer de gevaarlijkste weg ter 
wereld te hebben, tussen La Paz en 
Coroïco in de Yungas. De slechte ver-
binding is één van de redenen waar-
om de regering-Morales een snelweg 
wil aanleggen die de departementen 
Cochabamba en Bení vlot met elkaar 
verbindt. Maar het gaat om meer dan 
alleen een binnenlandse verbindings-

weg. Op 16 december 2007 tekenden 
Morales, Bachelet en Lula –de toen-
malige presidenten van respectieve-
lijk Chili en Brazilië- een overeen-
komst over de infrastructuurwerken 
van een ‘inter-oceanische corridor’, 
een vlotte snelwegverbinding tus-
sen de betrokken landen. Brazilië en 
Chili zouden daarin elk 254 miljoen 
dollar investeren en Bolivia het leeu-
wenaandeel van 415 miljoen dollar. 
De weg van Bení naar Cochabamba 
moest een onderdeel vormen van dit 
internationale project. De interna-
tionale component komt bij de ver-

slaggeving over deze zaak minder in 
beeld, maar is zeker niet onbelang-
rijk. Op 3 juni van dit jaar werden de 
werken officieel aangevat. Het gaat 
over de aanleg van een geasfalteerde 
weg van 306 km tussen Villa Tunari 
in het departement Cochabamba tot 
San Ignacio de Moxos in het departe-
ment Bení. Het traject is opgedeeld 
in drie delen. Vooral het middenge-
deelte van 177 km, dat van Isinuta 
tot Monte Grande del Apere gaat, lag 
onmiddellijk onder vuur. Het loopt 
immers dwars door het inheemse 
territorium en natuurpark Isiboro 
Sécure, dat in Bolivia met de afkor-
ting TIPNIS ('Territorio Indígena Par-
que Nacional Isiboro-Sécure') wordt 
aangeduid. De gevolgen voor de flora 
en fauna in het TIPNIS-gebied, en de 
verschillende inheemse volkeren die 
er leven (chimanes, yuracarés en 

moxeño), zouden volgens verschil-
lende studies drastisch zijn. De laag-
land-indianen van Bolivia konden 
in 1990 met een historische mars 
het dubbele statuut van beschermd 
natuurgebied en inheems territo-
rium ('Territorio Comunitario de 
Origen') afdwingen voor het belang-
rijke gebied van ongeveer 12.000 km². 
CIDOB, de overkoepelende inheemse 
organisatie waar 34 inheemse volke-
ren bij aangesloten zijn, begon op 
15 augustus van dit jaar opnieuw 
aan een historische protestmars. Dit 
keer om de opsplitsing van het ge-

bied door een snelweg te voorkomen. 
Een groot aantal betogers kwam te 
voet of per kano afgezakt naar Tri-
nidad voor de start van de 600 km 
lange mars naar La Paz. De betogers 
wilden die in dertig dagen afwerken. 
Ze volgden dezelfde route als in 1990. 
Naast de ‘oudstrijders’ van toen was 
er nu ook een nieuwe generatie aan-
wezig. Dat wilden de organisatoren 
benadrukken door de mars te ver-
noemen naar ‘Anahí Dignidad Lider’, 
een 21-jarige huidige participant die 
in 1990 tijdens de vorige mars werd 
geboren. Ook Evo Morales stapte in 
1990 mee. Deze keer staat hij echter 
aan de andere zijde. 

morales zet door
Deze achtste inheemse mars werd 
ook ondersteund door talrijke mi-
lieuorganisaties en sociale bewe-
gingen die vinden dat hun inheemse 
president twee gezichten heeft. In 
het buitenland is hij de grote pleit-
bezorger van 'Pachamama' (Moeder 
Aarde) en de inheemse volkeren, 
maar in eigen land maakt hij er een 
potje van. De megaprojecten van de 
regering, zoals deze snelweg, zul-
len volgens deze organisaties in de 
eerste plaats ten goede komen aan 
multinationals en de grote onderne-
mers. De betogers stellen niet tegen 
een snelweg te zijn, maar eisen een 
alternatieve route, die hun gebied 
niet doorkruist. Bovendien eisen ze 
dat het recht op inspraak voor in-
heemse volkeren nageleefd wordt. 
Artikel 352 van de nieuwe grondwet 
geeft de inheemse volkeren het recht 
om mee te beslissen onder meer over 
plannen met hun grondgebied. In die 
zin kan het TIPNIS-verhaal ook be-
schouwd worden als de eerste natio-
nale mobilisatie om de toegekende 
inspraak effectief af te dwingen.  

Na 25 september 2011, het keerpunt 
in heel de TIPNIS-affaire, kregen de 
marchistas steeds meer supporters. 
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De Boliviaanse Wegenadministratie 
(ABC) beweert dat er voor het eerste 
en het derde deel van de weg over-
leg is geweest met de bevolking van 
de streek. Er zou alleen nog een ak-
koord ontbreken met de inheemsen 
van het middenstuk. Maar TIPNIS 
situeert zich nu juist voornamelijk 
in dat middenstuk. De marchistas 
(marcheerders) eisten een onder-
houd met de president, maar deze 
liet weten “dat hij geen tijd heeft” en 
stuurde er enkele van zijn ministers 
op af. Even daarvoor deed Morales 
nog een oproep aan zijn achterban 
van 'cocaleros' (cocakwekers), om 
zoveel mogelijk verliefd te worden 
op inheemse Yuracaré-vrouwen, 
want dan zou de weg die door het in-
heems gebied van het nationaal park 
Isiboro Securé loopt misschien op 
minder weerstand stuiten. Een aan-
tal vrouwenbewegingen reageerden 
prompt: zij eisten dat de president 
zich publiekelijk zou verontschuldi-
gen voor zijn “machistisch en vrouw-
onvriendelijk” gedrag. Evo Morales 
was echter niet onder de indruk en 
antwoordde zeer strijdvaardig: “Of 
de inheemsen het nu graag hebben 
of niet, wij zullen die weg aanleggen 
en we zullen daarmee klaar zijn voor 
het einde van mijn legislatuur”. Mo-
rales zag plotseling ook een aantal 
buitenlandse vijanden. Zo kreeg de 
ngo-wereld er flink van langs. Vol-
gens hem worden de leiders van de 
inheemse gemeenschappen gemani-

puleerd en achter heel wat ngo’s ziet 
hij de hand van de Verenigde Sta-
ten. Vooral USAID (het Amerikaans 
Agentschap voor Ontwikkelings-
hulp) werd geviseerd. Het zou inder-
daad best kunnen dat deze organi-
satie als ze de kans schoon ziet, niet 
zal aarzelen om de regering-Morales 
in diskrediet te brengen. Volgens de 
Boliviaanse president was er alles-
zins sprake van een samenzwering 
tegen Bolivia. Ook de inheemsen 
zelf kregen een fikse veeg uit de pan. 
“De houding van sommige inheem-
sen is buiten alle proporties, zoals 
bijvoorbeeld het boycotten van de 
olie-exploitatie in Tarija. Als die pro-
ductie wordt stopgezet dan kunnen 
wij het schoolgeld van de kinderen, 
de pensioenen van de ouderen, maar 
ook de financiële ondersteuning van 
gemeenten en universiteiten niet 
langer financieren”, aldus Morales.

 
sociale Hoogspanning
Het zag er naar uit dat er na jaren van 
solidariteit en gedeelde strijd, een 
serieuze breuk dreigde te ontstaan 
binnen de sociale bewegingen die 
voordien eensgezind achter Morales 
stonden. De sociale bewegingen die 
nauw aansluiten bij de regering en 
deel uitmaken van de MAS (de linkse 
politieke organisatie van Morales) 
steunden de mars immers niet. De 
Boliviaanse minister van Openbare 
Werken, Wálter Delgadillo, zei daar-
over: “Sommige inheemsen verzet-

ten zich inderdaad tegen die weg, 
maar er zijn ook vele stedelingen en 
sociale organisaties die het project 
ondersteunen en dat komt onvol-
doende aan bod in de media.” Hij 
verwees daarbij naar landbouwers, 
boeren, veehouders, ondernemers 
en transportbedrijven, maar ook 
naar vakbonden uit Cochabamba en 
Bení die zich hadden uitgesproken 
voor de weg en voor het depolitise-
ren van het debat. De zes federaties 
van cocaleros, maar ook nog andere 
organisaties -voornamelijk uit de re-
gio van Cochabamba- schaarden zich 
uitdrukkelijk achter de aanleg van de 
weg. Syndicaten van San Ignacio de 
Moxos die aanleunen bij de MAS wa-
ren ook pro, omdat zij menen dat de 
verbinding de integratie en ontwikke-
ling van Bení ten goede zou komen. 

Naast de inheemsen waren er 
echter ook onderzoekers, milieu-
activisten en brede sectoren van de 
middenklasse die zich tegen de aan-
leg kantten omdat de snelweg toch 
alleen maar in het voordeel zou zijn 
van de rijke Boliviaanse, Chileense en 
Braziliaanse ondernemers en... van de 
cocaleros van de MAS, die volgens hen 
de nieuwe rijken van het land aan het 
worden zijn. Een aanzienlijk deel van 
de stedelingen keerde zich dus ook 
tegen het project. 

 
ontvangst in la paz
Woensdag 19 oktober 2011 was dé 
grote dag voor de protesterende in- 

'Marchistas op weg naar La Paz'
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Morales een persconferentie waarop 
hij meedeelde dat de regering besloten 

had in te gaan op de eisen van  
de betogers.

heemsen. Na méér dan twee maan-
den hadden ze de ruim 600 kilo-
meter al marcherend overbrugd en 
stapten zij triomfantelijk El Alto en 
La Paz binnen. De ongeveer 2000 
marchistas - het aantal betogers was 
onderweg fel aangegroeid - werden 
enthousiast onthaald door honderd-
duizenden stedelingen. De belang-
rijkste vakbondsfederatie in Bolivia, 
COB, en de studenten schaarden zich 
uitdrukkelijk achter de eisen van de 
inheemsen. Suzanne Kruijt van Broe-
derlijk Delen was op 19 oktober ter 
plaatse: “Bij aankomst op de Plaza 
San Francisco in het centrum van 
de stad, werd een mis opgedragen 
aan de mars en spraken verschil-
lende inheemse leiders de menigte 
toe. Eén van hen, Celso Padilla, gaf 
een indrukwekkende getuigenis over 
het politiegeweld van 25 september, 
waar hij een breuk in zijn rugwervels 
aan overhield. (Nabij de stad Yucu-
mo bekogelden die dag honderden 
agenten van de oproerpolitie de on-
geveer 800 marchistas met traangas 
en er werd met rubberen kogels in 
het rond geschoten). De leiders ver-
telden ook over de angst die er toen 
heerste om de mars voort te zetten. 
De inheemse organisaties zijn een 
juridisch proces begonnen tegen de 
verantwoordelijken (voor de brutale 
repressie), waaronder president Evo 
Morales. Bovendien kondigden de 
inheemse parlementariërs die in 
2009 via de MAS verkozen waren 
aan, zich per direct af te scheiden 
van deze partij en hun eigen agenda 
te volgen”. Het onbegrip en de frus-
tratie over de houding van Evo Mo-
rales, die nooit zelf de dialoog met 
de manifestanten is aangegaan en 
die op 19 oktober ook niet aanwezig 

was in La Paz om de mars te ontvan-
gen, was groot. 25 september is on-
getwijfeld een keerpunt geweest in 

heel de TIPNIS-affaire. De marchis-
tas kregen steeds meer supporters en 
de al fel gehavende populariteit van 
Evo Morales werd nog meer aange-
tast. Enkele ministers vonden dat zij 
in die omstandigheden niet langer 
konden functioneren en dienden 
hun ontslag in. Evo Morales vroeg 
publiekelijk om vergiffenis voor het 
politionele geweld, maar weigerde 
om op de eisen van de manifestan-
ten -het afblazen van de weg door 
het TIPNIS-gebied- in te gaan. De 
oppositie, voornamelijk dan de 'Mo-
vimiento Sin Miedo' (Beweging Zon-
der Vrees) van Juan del Granado, de 
burgemeester van La Paz, probeerde 
politieke munt te slaan uit deze si-
tuatie en stelde Morales persoonlijk 
verantwoordelijk voor het geweld. 
De Movimiento probeerde het op-
treden van de regering-Morales te 
vergelijken met dat van het leger tij-
dens de gasoorlog van 2003, waarbij 
meer dan 70 mensen het leven lieten 
en president Sánchez de Lozada op 
de vlucht sloeg naar de VS. Politiek 
analist Juan Carlos Zambrana stelde 
dat het de natte droom van de op-
positie was om van de confrontatie 
tussen de regering en de inheemsen 
gebruik te maken om Morales weg te 
krijgen. Alle middelen waren goed 
om de tegenpartij in diskrediet te 
brengen. Zambrana waarschuwde 
ook voor het gevaar van de extreem 
negatieve houding van de regering: 
“Het zijn cruciale momenten, niet al-
leen voor de regering-Morales, maar 
voor de hele Boliviaanse bevolking, 
die wel eens zou kunnen marcheren 
in de richting van de vernietiging 
van haar eigen emancipatieproces”. 
In elk geval: de scheiding der geesten 
was groot, zeer groot. Zeker nadat 

de cocaleros, die Evo Morales door 
dik en dun bleven steunen, een te-
genbetoging organiseerden. Bolivia 

marcheerde toen letterlijk in twee 
tegenovergestelde richtingen. De 
TIPNIS-weg legde de politieke te-
genstellingen bloot. In de betoging 
van de inheemsen die er net 600 km 
hadden opzitten, werden niet mis 
te begrijpen slogans zoals “TIPNIS 
sí, Evo no!” en “TIPNIS sí, coca no!” 
meegedragen. 

begin van Het einde?
De politieke vertaling van het groeien-
de ongenoegen tegen de politiek van 
de regering-Morales was al tot uiting 
gekomen op 16 oktober 2011. Op die 
dag moesten alle Bolivianen naar de 
stembus om nieuwe rechters te kie-
zen voor verschillende rechtbanken 
en raden, onder meer de Grondwette-
lijke Plurinationale Rechtbank en het 
Hooggerechtshof. Morales had deze 
verkiezingen ingesteld om, zoals hij 
zelf zei, “het rechtssysteem te deko-
loniseren”. Voorstanders beweerden 
dat de verkiezingen konden helpen 
om de democratie te versterken en het 
zwakke en inefficiënte rechtssysteem, 
waarin de inheemse bevolking maar 
weinig rechten geniet, te verbeteren. 
Morales wilde met de stembusgang 
het gerechtelijk apparaat, dat volgens 
hem door corruptie en willekeur is 
aangetast, vernieuwen. De oppositie 
daarentegen vond dat Morales via 
zijn overwicht in het parlement een 
grotere controle over justitie pro-
beerde te verkrijgen. Voor het eerst in 
de geschiedenis van Latijns-Amerika 
werden rechters rechtstreeks door 
het volk gekozen, maar de verkiezing 
werd geen succes voor Morales. Er 
werd massaal blanco en ongeldig ge-
stemd. De TIPNIS-affaire zal hierin ze-
ker een belangrijke rol gespeeld heb-
ben. Politieke analisten beschouwden 
deze uitslag in de eerste plaats name-
lijk als een afwijzing van de regerings-
politiek. Het was voor het eerst sinds 
zijn aantreden in 2006 dat Morales een 
belangrijke verkiezing verloor. “Is dit 
het begin van het einde voor Mora-
les?” vroeg politicoloog Jorge Lazarte 
zich af.

de ommekeer
Na hun intrede in La Paz bleef Mo-
rales de betogers en hun eisen nege-
ren, maar de druk werd steeds groter, 
ook van binnenuit. Pablo Solon, de 
Boliviaanse ambassadeur bij de VN 
en spreekbuis van Morales wat mi-
lieuproblematiek betreft, schreef in 
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een open brief aan zijn president 
onder meer het volgende: “Het is on-
begrijpelijk dat wij, als land dat op 
internationale VN-bijeenkomsten 
de wereldconferentie van 2014 over 
inheemse volkeren promoot, in ei-
gen land geen volwaardige inspraak 
zouden gunnen aan de inheemse vol-
keren. Het TIPNIS-conflict had nooit 
mogen ontstaan. Een betere wegin-
frastructuur is noodzakelijk, maar 
niet door de TIPNIS. Het is duurder 
om een weg te maken die niet door 
dat gebied loopt, maar 200 of 300 
miljoen dollar willen besparen zon-
der daarbij rekening te houden met 
de socio-ecologische kosten is vol-
ledig in tegenstrijd met de principes 
van het 'vivir bien' (goed leven).” (Dit 
'vivir bien', maakt samen met het 
communautaire en de sociale en so-
lidaire economie, een belangrijk deel 
uit van het zogenaamde 'Andino-' of 
'Amazone-kapitalisme’. Eenvoudig 
uitgelegd: is dit Andino- of Amazone-
kapitalisme een concept -gelanceerd 
door de Boliviaanse vice-president 
Álvaro García Linera- dat de plaat-
selijk vorm van kapitalisme moet uit-
drukken. Een soort evenwicht tussen 
niet-kapitalistische en kapitalisti-
sche vormen van economisch leven, 
dat moet leiden tot het overschrijden 
van het bestaande neoliberalisme.) 

Twee dagen na aankomst van de 
mars ging Morales dan toch door de 
knieën. Op 21 oktober 2011 hield de 
president een persconferentie waarop 
hij meedeelde dat de regering beslo-
ten had in te gaan op de eisen van de 
betogers. Er ging in zeven haasten een 
wetsaanpassing gebeuren, waardoor 
vastgelegd werd dat de geplande weg 
niet langer door het TIPNIS-gebied 
zou lopen. De regering gehoorzaamt 
aan het volk (zoals de regeringsslogan 
'gobernar obediciendo' luidt), maar 
het heeft lang geduurd. Het is niet de 
eerste keer dat de regering-Morales 
bakzeil haalt. Om verdere sociale on-
lusten te voorkomen gebeurde dat 
eind 2010 ook al eens, na de aankon-
diging van de verhoging op de ben-
zineprijs. Toen de sociale bewegin-
gen hun tanden lieten zien, werd de 
aangekondigde verhoging snel terug 
ingetrokken. 

moeilijke  
spagaatHouding
Het intrekken van de route door het 
TIPNIS-gebied kan als een politieke 

nederlaag voor Morales beschouwd 
worden, maar wijst volgens de Uru-
guayaanse intellectueel Raúl Ze-
bechi -die Bolivia op de voet volgt- 
ook op een positief aspect van de 
regering-Morales. “Bolivia is rijk aan 
sociale bewegingen, die bereid zijn 
hun leven te geven voor iets dat ze 
niet willen, maar het is tevens een 
land dat over een president beschikt 
die het aandurft om vergissingen te 
bekennen en op beslissingen terug 
te komen.” In elk geval zal de rege-
ring-Morales in de laatste twee jaar 
van haar mandaat alles in het werk 
moeten stellen om de twee Bolivia’s, 
die elk in verschillende richtingen 
marcheren, met elkaar te verzoe-
nen. Om de eensgezindheid in de 
hand te werken, organiseert de 
regering-Morales eind 2011 een so-
ciale top waarop zowel inheemsen, 
arbeiders, mijnwerkers, boeren als 
vaderlandslievende ondernemers 
en intellectuelen worden uitgeno-
digd. De Argentijnse analist Pablo 
Stefanoni en ex-hoofdredacteur 
van de Spaanstalige versie van 'Le 
Monde Diplomatique' vindt zo’n 
eenmalig initiatief niet voldoende: 
“Die levensnoodzakelijke inspraak 
moet permanenter georganiseerd 
worden. Er moeten nieuwe ant-
woorden gezocht worden voor oude 
en nieuwe problemen. Misschien”, 
voegt hij er wat onverwachts en 
met een knipoog naar de geschie-
denis aan toe, “moet er gezocht 
worden naar een evenwicht tussen 
het voluntarisme van een Lenin en 

het reformisme van een Bernstein”. 
Of anders gezegd: om het Andino- 
en Amazone-socialisme, waarover 
vice-president Linera het zo graag 
heeft, te realiseren, zullen er nog 
veel ‘creatieve oplossingen’ bedacht 
moeten worden. De regering-Mo-
rales probeert staande te blijven te 
midden van een moeilijke spagaat-
houding tussen economische ont-
wikkeling enerzijds en de bescher-
ming van inheemse rechten én de 
natuur anderzijds. Rumoerige so-
ciale bewegingen maken die positie 
dubbel zo moeilijk.

  De inheemse journaliste Cyn-
thia Cisneros, die voor de regering-
Morales werkte tijdens het opstellen 
van de nieuwe grondwet, spreekt ver-
zoenende woorden: “Als het 'proceso 
de cambio' (proces van verandering) 
van alle Bolivianen is, dan moeten 
we dat nu verdedigen in de overtui-
ging dat de toekomst aan ons is. De 
schouders ergens onder zetten be-
tekent meer dan om het even welke 
partij steunen. Het is de vraag hoe 
die grote gemeenschap die Bolivia 
heet, kan overleven. Daarom heb-
ben wij de verplichting een ontwik-
kelingsmodel te ontwerpen voor alle 
Bolivianen, maar wij moeten er van 
uitgaan dat we ook het recht hebben 
ons te vergissen in dat hele verande-
ringsproces.” n

Walter Lotens is freelance journalist. Binnen-
kort verschijnt zijn boek 'Bolivia onder Mora-
les'. Te bestellen via walterlotens@yahoo.com
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onzekere aanloop naar  
congolese verkiezingen | gorik zelderloo

Dit is mijn tweede verslag vanuit Kinshasa in de aanloop naar de verkiezingen van 28 november. Elke 
voorspelling of conclusie zou voorbarig zijn. Terwijl politici bakkeleien over postjes roert de straat zich 
met woelige betogingen. In Kinshasa beschuldigen meerderheid en oppositie elkaar ervan milities te 
bewapenen terwijl het oosten en noordwesten van het land onrustig blijven. Van een campagne is voor-
lopig niet echt sprake, buiten dan de gigantische affiches die de verdiensten van de president in de kijker 
moeten zetten. De Kerk stelt 30.000 waarnemers aan en zet in op de voorlichting van de kiezers omdat 
“enkel geloofwaardige verkiezingen vreedzaam zullen zijn. Niet omdat verkiezingen een doel op zich 
zijn, maar een hefboom moeten vormen om de leefomstandigheden in Congo te verbeteren”.  
De overgrote meerderheid van de Congolezen is immers vooral bezig met overleven.

eén voor allen,  
allen voor…?
11 september was de deadline om 
een officiële kandidatuur in te dienen 
voor de presidentsverkiezingen. Elf 
kandidaten zullen zich aan de kiezer 
presenteren. President Kabila staat in 
pole position om zichzelf op te volgen 
maar de oppositie is zeker niet kans-
loos. Vooral de eeuwige opposant 
Ettienne Tshisekedi is erg populair, 
maar ook Vital Kamerhe, Kengo Wa 
Dondo en Francois Kakese zijn po-
litieke zwaargewichten. Jean-Pierre 
Bemba, in 2006 goed voor 42% van 
de stemmen, zit vast in Den Haag en 
trok zijn kandidatuur op de valreep 
in. Wil de oppositie echter een kans 
maken om Kabila van de troon te sto-
ten dan moet ze zich verenigen, en dit 
lijkt maar niet te lukken. Gedurende 
de maand augustus had de UDPS van 
Tshisekedi de wind in de zeilen. Alles 
leek om hem te draaien. Eind augus-
tus kopten enkele oppositiekran-

ten: “Tshisekedi candidat unique!”.  
25 partijen schaarden zich achter  
Tshisekedi maar al snel bleek dat de 
andere grote oppositiepartijen (de 
‘Mouvement pour la Liberation du 
Congo’ van Jean-Pierre Bemba en de 
‘Union pour la Nation Congolaise’ 
van Kamerhe) niet wilden meedoen. 

Sindsdien is de oppositie in twee kam-
pen verdeeld die elkaar weliswaar ‘de 
hand toereiken’, maar voorlopig niet 
tot een akkoord komen. Net als de 
hoop op persoonlijk succes lijkt het 
onderlinge wantrouwen te groot. Zo 
weigeren velen uit het Tshisekedi-
kamp samen te werken met Kamerhe 
en Kengo Wa Dondo, respectievelijk 
de voormalige voorzitter van de Ka-
mer en de voorzitter van de Senaat 
onder Joseph Kabila.

Jammer genoeg lijkt de Congolese 
politiek vaak over regeringsfuncties te 
gaan, vooral dan de macht en het geld 
die ermee samengaan. In een land 
met honderden verschillende etnische 
groepen stemt men in het binnenland 
vaak op de sterke man van de streek. 
Het gevolg is dat men door middel van 
regeringsfuncties een alliantie smeedt, 
los van enige politieke ideologie of 
principes. Een voorbeeld is Mbusa 
Nyamwisi, leider van de voormalige 
rebellenbeweging RCD/K-ML, sterke 

man van het Nande-volk in Noord-Ki-
vu. In 2006 stond hij achter Kabila en 
werd beloond met een ministerpost. 
Na onderhandelingen met Tshisekedi 
in de Verenigde Staten diende hij zijn 
ontslag in om zich bij de oppositie aan 
te sluiten. Eind september probeerde 
Tshisekedi voor een doorbraak te zor-

gen. Hij trok naar Den Haag om met 
voormalige rebellenleiders Jean Pierre 
Bemba en Thomas Lubanga te verga-
deren in hun cellen. Daarna sprak hij 
in Brussel met Kengo Wa Dondo en 
vervolgens vloog hij naar naar Canada 
om Vital Kamerhe te ontmoeten. Op 
13 oktober ontmoette hij Kamerhe 
nogmaals, in Brussel. De opposanten 
lijken zich vooral op tournée in het 
buitenland te bevinden. In Brussel, 
Londen en Parijs maar ook in de VS, 
Zweden, Duitsland en Canada zoeken 
zij steun en fondsen voor de verkie-
zingscampagne. Die steun moet ko-
men van politieke leiders, de diaspora 
en van wie weet welke schimmige con-
structies. In elk geval zullen de fond-
senverstrekkers verwachten dat hun 
investering iets opbrengt. 

smeulend vuur in  
kinsHasa

Terwijl de Congolese oppositie-
kandidaten zich leken over te geven 
aan hun reiswoede steeg de spanning 
in het thuisland. De sfeer in Kinshasa 
wordt grimmiger, sinds begin septem-
ber zijn er wekelijks betogingen van 
de aanhangers van Tshisekedi en zijn 
partij de ‘Union pour la Démocratie 
et le Progrès Social’ (UDPS). Op 5 
september liep het een eerste keer 
uit de hand. Tshisekedi diende toen 
zijn kandidatuur in. Er ontstonden 
relletjes in de stad. Een kantoor van 
de partij die Kabila oprichtte, de ‘Parti 
du Peuple pour la Reconstruction et 
la Démocratie’ (PPRD), werd geplun-
derd. ‘s Nachts namen PPRD-aanhan-
gers wraak door het hoofdkantoor 
van de UDPS te plunderen. De vol-
gende dag werd er hevig gevochten 
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Vooral vanuit het oosten en vanuit 
het noordwesten van Congo, blijven 
berichten komen over onveiligheid. 
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tussen woedende UDPS-aanhangers 
en de politie. Al naargelang de bron 
vielen er tal van gewonden en 1 tot 7 
dodelijke slachtoffers, waaronder en-
kele agenten. Uiteindelijk keerde de 
rust terug maar elke donderdag werd 
er opnieuw betoogd. De UDPS en de 
PPRD stelden om de beurt memoran-
da op over vreedzame verkiezingen 
of over de noodzaak van een onpar-
tijdige kiescommissie, enzovoort. Die 
memoranda werden dan in aanwe-
zigheid van enkele honderden heet-
hoofden aan elkaars hoofdkwartieren 
overhandigd. De vrouwenorganisa-
tie, ‘Dynamique des femmes pour le 
changement’, organiseerde een mars 
voor veilige en transparante verkie-
zingen. Ze riepen de politieke partijen 
op om geen “sportieve jongeren” in te 
zetten bij hun betogingen. Op 6 okto-
ber werd een nieuwe betoging van de 
UDPS bij de start omsingeld door een 
overmacht aan oproerpolitie. De be-
toging werd brutaal uiteen geschoten, 
er vielen een tiental gewonden en één 
persoon werd dodelijk getroffen door 
een verdwaalde politiekogel. Ook uit 
Lumbumbashi en Mbuyi-Mayi komen 
berichten over sporadische rellen. De 
NGO ‘Voix des Sans Voix’ klaagt de re-
pressie door de politie aan, alsook de 
opsluiting zonder proces van tiental-
len burgers en militairen. 

onrust in de rest van 
Het land
Vooral vanuit het oosten van Con-
go blijft slecht nieuws komen. Tal 
van rebellenbewegingen blijven er 
actief. In Zuid-Kivu bijvoorbeeld 
vielen Mayi-Mayi en FDLR-strijders 
(‘Democratic Forces for the Libera-
tion of Rwanda’) samen een NGO-
konvooi aan. Van de 14 medewer-
kers werden er 7 gedood, 3 konden 
gewond ontsnappen en 4 vrouwen 
werden ontvoerd. Hun lot is wellicht 
nog erger dan dat van diegenen die 
gestorven zijn. Vanuit Bukavu, de 
hoofdstad van Zuid-Kivu, komen 
berichten over muitende soldaten 
maar ook over een sterke lokale 
beweging die zich verzet tegen een 
oorlogsmisdadiger die tot politie-
chef werd bevorderd. Er zijn ook tal 
van ontsnappingen uit de gevange-
nissen. Vaak betreft het voormalige 
rebellen die bevrijd worden. Piraten 
vallen op de grote meren schepen 
aan waarbij ze de bemanning gijze-
len. De politie en het leger zijn vaak 

een deel van het probleem. Ze val-
len burgers aan en moeten zelf een 
inkomen bijeen zien te rapen. Om 
het op z’n Mobutu’s te zeggen: “ze 
hebben al een wapen en een uni-
form gekregen, moeten ze nu nog 
een salaris hebben ook?”. 

Ook het noordwesten van 
Congo, vooral langs de grens met 
Congo-Brazzaville stabiliseert niet. 
Sinds er in 2008 een kortstondige 
oorlog uitbrak waarbij zelfs Mban-
daka -de hoofdstad van de Congo-
lese Evenaarsprovincie- bezet werd, 
bleef het onrustig. Een rapport van 
de NGO ‘Alertnet’ stelt dat het re-
geringsleger de grootste bron van 
onveiligheid is daar. Een mislukte 
aanval op een stadje op de grens met 
Congo-Brazzaville leidde begin ok-
tober tot een diplomatiek incident. 
Vijf gewapende mannen konden ge-
arresteerd worden en zouden orders 
van Faustin Munene op zak hebben 
gehad. Munene is een voormalige 
generaal van het Congolese leger 
die in 2009 naar buurland Congo-
Brazzaville vluchtte. Daar wordt 
hij onder huisarrest vastgehouden 
maar de regering in Brazzaville 
weigert hem uit te leveren. Hij zou 
achter meerdere recente guerrilla-
aanvallen zitten in een poging om 
een grote opstand te ontketenen. 

Het is echter bijna onmogelijk om 
te weten te komen wat er achter zit. 
Feiten en propaganda lijken niet uit 
elkaar te houden. 

de laatste recHte lijn
Het is nog lang niet zeker dat de 
Congolese regering op tijd klaar zal 
geraken met de organisatie van de 
verkiezingen. Maar een uitstel zou 
tot nog meer politieke onrust en erger 
kunnen leiden. Kabila zelf heeft on-
langs opnieuw gegarandeerd dat de 
verkiezingen zeker zullen plaatsvin-
den op 28 november. Op zich al een 
prestatie in een land dat nog nooit 
de ambtstermijn van een president 
heeft zien aflopen met verkiezingen. 
Een verdienste van Kabila. Een histo-
rische kans ook om bij een eventuele 
nederlaag vreedzaam een stap opzij 
te zetten. De oppositie lijkt het onder-
tussen over slechts één ding eens te 
zijn: zonder ‘tricherie’ wordt Kabila 
niet herkozen. Op 6 december 2011 
wordt de uitslag verwacht. Wint Ka-
bila, dan zal de oppositie onmiddellijk 
in opstand komen en ‘fraude’ scande-
ren. Maar als Kabila verliest zou het 
leger misschien wel in actie kunnen 
schieten. Hoe dit alles zal aflopen valt 
voorlopig niet te voorspellen.  n

Gorik Zelderloo woont en werkt in Kinshasa.
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President Joseph Kabila
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verkiezingen in congo:  
een stap vooruit? | tony busselen

De verkiezingen in Congo van 28 november aanstaande worden door vele NGO’s, politici en Congowat-
chers met grote ongerustheid en scepsis tegemoet gezien. Niet alleen de haalbaarheid van het organiseren 
van de verkiezingen wordt in vraag gesteld, maar er is ook de vrees dat deze verkiezingen tot een nieuwe 
golf van geweld en destabilisering zouden kunnen leiden. Zullen de verkiezingen van 28 november een stap 
vooruit betekenen of niet? 

Congo komt van ver, heel ver. Ko-
lonialisme, neokoloniale dictatuur, 
agressie-oorlog: drie lange periodes 
die gekenmerkt werden door zware 
inmenging en voogdij vanuit het 
Westen. Periodes waarin het Congo-
lese volk geen democratische rech-
ten had, onderbroken door twee zeer 
korte adempauzes onder leiding van 
de anti-koloniale leiders Lumumba 
(van 30 juni tot 14 september 1960) 
en Laurent Kabila (van 17 mei 1997 
tot 2 augustus 1998). Twee leiders die 
gehaat werden in het Westen en wiens 
respectievelijke moorden in onze 'de-
mocratische' pers op algemeen ap-
plaus werden onthaald.

voogdij
De verkiezingen van 30 juli 2006 
luidden een periode van vijf jaar in, 
waarin Congo een beetje vanonder 
die Westerse voogdij poogde weg te 
glippen. Dat zorgde onder meer voor 
een spectaculair conflict waarbij naar 
aanleiding van scherpe uitspraken 
door toenmalig Belgisch minister van 
Buitenlandse zaken, Karel de Gucht, 
de diplomatieke betrekkingen tussen 
Congo en zijn voormalige koloniale 

mogendheid, voor zes maanden wer-
den opgeschort. Maar de oorzaak van 
het conflict zat dieper. De Congolese 
regering van Joseph Kabila deed wel-
iswaar alles om de goede relaties met 

de Westerse regeringen en financiële 
instellingen zoals het IMF te behou-
den, maar er werd tegelijkertijd ge-
kozen voor een strategische alliantie 
met opkomende economieën uit de 
derde wereld waaronder China. Bo-
vendien durfde Kinshasa het aan om 
mijncontracten gesloten met grote 
Westerse mijnbedrijven in oorlogstijd 
of onder de dubieuze overgangsrege-
ring in vraag te stellen en in sommige 
gevallen zelfs te verbreken. Het spreekt 
dus vanzelf dat de naam van de in 2006 
verkozen president Joseph Kabila, een 
negatieve bijklank kreeg in Europa en 
de Verenigde Staten. Joseph Kabila zou 
voor niets anders staan dan de ver-
derzetting van de Mobutu-dictatuur 
zonder Mobutu, en zijn regering zou 
worden gekenmerkt door corruptie, 
geweld, repressie en slecht bestuur. 
Het is waar: Joseph Kabila is niet de 
revolutionair die met energie en daad-
kracht de augiasstal uitmest. Maar in 
een land met zulk een geschiedenis 
van onderdrukking, buitenlandse in-
menging en gebrek aan democratie 
kennen daadkrachtige leiders die wil-
len breken met een verleden van Wes-
terse voogdij geen lang leven. En dus 

koos de 29-jarige Kabila, na de moord 
op zijn vader in januari 2001, voor de 
moeilijke en pijnlijke weg van verre-
gaande toegevingen om het essentiële 
te bewaren en ondertussen langzaam 

vooruit te gaan. Om de slepende Con-
golese oorlog (die begonnen was in 
1998) te stoppen en de opdeling van 
het land in verschillende vijandige 
staten te vermijden, aanvaardde Jo-
seph Kabila in de zomer van 2003 het 
compromis dat hem vanuit het Wes-
ten werd opgelegd. Hij vormde, zoals 
vastgelegd in het toen ondertekende 
vredesakkoord, een overgangsregering 
van nationale eenheid en integreerde 
in het Congolese nationale leger de 
misdadigers en de collaborateurs met 
de legers van Rwanda en Oeganda, die 
Congo gedurende de oorlog waren 
binnengevallen en van roof en moord 
dagelijkse kost hadden gemaakt. Het 
geweld en de onstabiliteit in Congo 
deinden bijgevolg slechts langzaam 
weg en kunnen ondanks het feit dat 
de oorlog nu al zeven jaar gedaan is, 
op elk ogenblik terug opflakkeren. 

De overgangsregering -in afwach-
ting van de vooropgestelde verkie-
zingen- stond onder directe controle 
van een speciaal orgaan, het CIAT, dat 
voornamelijk Westerse ambassadeurs 
verenigde onder leiding van de Ame-
rikaanse diplomaat William L. Swing. 
Op het einde van het mandaat van de 
overgangsregering in 2006 bekostig-
den de Westerse machten de organi-
satie van de Congolese verkiezingen, 
in de overtuiging dat ze hun voogdij 
over het land ook na de verkiezingen 
konden verder zetten. Dat bleek een 
grote misrekening te zijn. Eens offici-
eel verkozen vroeg president Kabila 
de ontbinding van het CIAT en de De-
mocratische Republiek Congo stond 
voortaan op haar soevereiniteit.

De verkiezingen in 2006 waren 
formeel democratisch. Maar tegelijk 
was het voor de Mobutisten een kans 
om via hun relaties en middelen terug 
enige macht te verwerven. Na de ver-
kiezingen moest Kabila regeren met 

De UDPS-oppositie tracht tevergeefs 
heel het electoraal debat te herleiden 

tot de beschuldiging van massale 
fraude vanwege de autoriteiten.
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een vijandig en wispelturig parlement. 
Zo werd Kengo Wa Dondo, voorma-
lig eerste minister van Mobutu en dé 
man van het IMF en de Wereldbank, 
verkozen tot Senaatsvoorzitter. Dat is 
een zeer strategische positie omdat de 
Senaatsvoorzitter de president ver-
vangt als die om één of andere reden 
wegvalt. Vandaag, met de volgende 
verkiezingen voor de deur, is de kans 
zeer groot dat Kabila -die duidelijk 
een nog meer onafhankelijke koers 
wil varen- een tweede mandaat van 
de Congolese kiezer zal krijgen. 

vs en europa niet  
entHousiast
In de VS en in Europa zijn velen alles-
behalve enthousiast over de komende 
verkiezingen van 28 november. Dat 
werd duidelijk met de publicatie van 
een rapport van de 'International Cri-
sis Group' (ICG) op 5 mei van dit jaar, 
in de aanloopperiode naar de verkie-
zingen. De ICG is een studiebureau 
dat in zijn raad van bestuur en onder 
zijn politieke adviseurs talrijke poli-
tieke personaliteiten telt die deel uit-
maken van de heersende kringen in  
Washington en Europa. De toon 
van het rapport wordt van bij het 
begin gezet. Het in orde krijgen van 
de technische voorbereiding van 
de verkiezingen zou volgens de ICG 
niet realistisch zijn omwille van de 
zwakke Congolese staat en het ver-
der aanslepend geweld in de Kivu-
provincies. Verkiezingen die niet goed 
voorbereid zijn, zouden bovendien 
kunnen uitlopen op destabilisering 
en geweld. Conclusie van het rap-
port: de internationale gemeenschap 
die deze keer “het verkiezingsproces 
niet meer stuurt” moet eisen dat de 
verkiezingen worden uitgesteld en 
dat er opnieuw een regering van na-
tionale eenheid wordt gevormd voor 
een overgangsperiode die naar “echt 
democratische” verkiezingen moet 
leiden. Volgens de ICG moet men met 
andere woorden terug naar de situ-
atie zoals die bestond tussen 2003-
2006 met een overgangsregering van 
nationale eenheid. Een situatie dus 
waarin de internationale gemeen-
schap (lees het Westen) haar greep 
op de Congolese staat opnieuw zou 
kunnen versterken. 

Kinshasa legde deze 'raad' echter 
naast zich neer en spaart geen moeite 
om de verkiezingen op 28 november 
toch te kunnen laten doorgaan. On-

danks alle negatieve voorspellingen 
kende de onafhankelijke Verkiezings-
commissie eind juli 2011 een eerste 
groot succes met het afronden van de 
kiezerslijsten, waar haast 7 miljoen 
meer kiesgerechtigden op staan dan 
in 2006. Op 20 juli meldde Radio Oka-
pi (radio en website van MONUSCO, 
de 'peacekeeping'-missie van de VN 
in Congo) dat de Congolese regering 
190 miljoen dollar had gestort op de 
rekening van de commissie die de 
verkiezingen organiseert. Dat gebeur-
de in schijven in de loop van 2010 en 
2011. Op 12 oktober 2011 kwam daar 
nog eens 20 miljoen dollar bij. Vanuit 
het eigen overheidsbudget legde Kin-
shasa dus al 210 miljoen dollar op ta-
fel voor de komende verkiezingen. Een 
enorme inspanning van een regering 
die toch zeer krap bij kas zit. De Euro-
pese Unie had begin oktober nog maar 
35 miljoen euro (48,6 miljoen dollar) 
bijgelegd. De VS beloofde in mei dit 
jaar alles samen 11 miljoen dollar uit 
te trekken voor de verkiezingen. 80% 
van de onkosten van de verkiezingen 
in november worden dus door de Con-
golese regering gedragen.

Ook alle materiële en logistieke 
problemen worden aangepakt, dikwijls 
met de hulp van Rusland en China. In 
2006 werd het vervoer van stembiljet-
ten en materiaal naar en van de stem-
bureaus volledig gegarandeerd door 
de MONUC, de voorloper van de hui-
dige MONUSCO. De Amerikaan Roger 
Meece, die momenteel aan het hoofd 
staat van MONUSCO, liet weten dat 
het transport van stembiljetten deze 
keer niet meer volledig door MONUS-

CO kan worden gegarandeerd omdat 
het mandaat van deze missie anders 
is dan dat van MONUC. Begin oktober 
maakte de Russische ambassadeur 
bekend dat zijn land 20 helikopters 
met piloten ter beschikking zal stel-
len tijdens de Congolese verkiezingen 
voor transport. Het Duitse bedrijf uit 
München dat de 64.000 stembussen 
zou produceren liet op nauwelijks vijf-
tig dagen voor de verkiezingen weten 
dat het onmogelijk de deadline van 
28 november zou halen. Prompt werd 
een nieuw contract gesloten met een 
Chinees bedrijf dat de bestelling over-
nam en garandeert wél op tijd gereed 
te zullen zijn. De Verkiezingscommis-
sie stuurde in augustus ook één van 
zijn leden gedurende twee weken naar 
China om er het merendeel van het 
overige nodige materiaal aan te kopen.

oppositie die rel scHopt
Waar tijdens en na de vorige verkie-
zingen Jean-Pierre Bemba met zijn 
'Mouvement de Libération du Congo' 
het geweld aanmoedigde, lijkt deze 
keer de oude mobutist en nadien op-
posant Tshisekedi die rol op zich te 
hebben genomen. In de nieuwsbrief 
van de medewerkers van Geneeskun-
de van de Derde Wereld, wordt er ge-
sproken over het klimaat in de wijken 
waar ze actief zijn. Verantwoordelij-
ken van hun Congolese partnerorga-
nisatie, Etoile du Sud, die weigerden 
de kandidatuur van Tshisekedi te 
steunen werden er fysiek bedreigd en 
geïntimideerd. 

In een interview afgenomen door 
journaliste Colette Braeckman zei  

UDPS-aanhangers maken amok tijdens de verkiezingen van 2006
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Tshisekedi: “Hoeveel er ook gefrau-
deerd zal worden, Kabila zal zich niet 
kunnen redden. Op 6 december (de 
dag dat de overwinnaar van de ver-
kiezingen bekend zal gemaakt wor-
den) zal alles geregeld zijn.” En verder: 
“Mijn overwinning is zeker. Je zal aan 
de huidige overheid moeten vragen of 
die haar nederlaag zal aanvaarden. Als 
hij (Kabila) met geweld de macht wil 
behouden, zal het land onregeerbaar 
worden.” Voor Tshisekedi zijn de ver-
kiezingen zelf dus eigenlijk overbodig. 
Vanaf 6 december zal hij de president 
van Congo zijn. Indien dat niet zo is, 
zal dit volgens hem een bewijs zijn dat 
er gefraudeerd werd en zal er onver-
mijdelijk geweld en destabilisering 
volgen.

Deze oriëntatie werd al direct waar 
gemaakt op 5 september 2011, de dag 
dat Tshisekedi zijn kandidatuur ging 
indienen. Militanten van Tshisekedi’s 
partij de 'Union pour la Démocratie 
et le Progrès Social' (UDPS) vielen 
het hoofdkwartier van de partij van 
Kabila aan, de 'Parti du Peuple pour 
la Reconstruction et la Démocratie' 
(PPRD), waarna gemeld werd dat de 
zetel van de UDPS en het TV-station 
van één van Tshisekedi’s medestan-
ders, Roger Lumbala, overhoop wer-
den gehaald door PPRD-militanten. 
Dit laatste kreeg nog een staartje: op 
15 oktober rapporteerde 'Africanews' 
dat Lumbala's bewering dat zijn TV-
station op 5 september vernield werd 

een leugen was. Voor de rechtbank 
werd immers aangetoond dat Lum-
bala’s TV-station zijn uitzendingen 
immers snel kon hervatten zonder dat 
er herstellingen nodig waren geweest. 

Er is heel wat te doen in de pers 
over de zogenaamde eenheidskan-
didaat van de oppositie. De drie 
belangrijkste oppositiekandidaten 
Etienne Tshisekedi, Léon Kengo Wa 
Dondo en Vital Kamhere zouden hun 
krachten verenigen om Kabila te ver-
slaan. Vooral de dictatoriale houding 
van Tshisekedi lijkt dit in de praktijk 
echter onmogelijk te maken. Op het 
terrein vallen belangrijke figuren 
uit het kamp Tshisekedi de 'concur-
renten' van hun frontman trouwens 
keihard aan. Een scenario waarbij 
Kamerhe en Kengo zich op het nip-
pertje toch nog terugtrekken uit de 
verkiezingsstrijd, hun stemmen aan 
Tshisekedi aanbieden en vervolgens 
participeren aan een opstand omwil-
le van zogenaamde verkiezingsfrau-
de vanwege het Kabila-kamp, is nog 
steeds mogelijk. Het is echter, net 
zoals in 2006, zeer onwaarschijnlijk 
dat de bevolking in deze polarisatie 
zal meestappen.

Frankrijk speelt echter een du-
bieuze rol bij dit spel van de oppo-
sitie tegen de huidige president. De 
Franse ambassadeur steunt openlijk 
de eis van de partij van Tshisekedi 
om de kiezerslijsten en de centrale 
computerserver te laten controle-

ren door een delegatie van de UDPS. 
Nochtans is de onafhankelijke Ver-
kiezingscommissie begonnen met de 
kiezerslijsten integraal op internet 
te zetten, waar ze dus vrij gecontro-
leerd kunnen worden. De voorlopige 
lijsten werden al voorgelegd aan het 
parlement dat op basis van deze lijs-
ten het aantal parlementaire zetels 
per provincie bepaalde. De eis om 
de server in handen te geven van 
een delegatie van de UDPS is een 
principieel teken van wantrouwen 
ten opzichte van de Verkiezings-
commissie die door het parlement, 
na vele discussies, werd aangesteld 
en waarvan 5 onafhankelijke leden 
werden aangeduid door de meer-
derheid en 3 door de oppositie. Als 
de UDPS geen zeg heeft gehad in 
de samenstelling van de commis-
sie dan is dat een gevolg van het feit 
dat Tshisekedi in 2006 besloot om 
de verkiezingen te boycotten. Daar-
door bezit zijn partij geen enkele ze-
tel in het parlement. Dat de Franse 
ambassadeur dit openlijk wantrou-
wen tegen de Verkiezingscommissie 
steunt, getuigt van een gebrek aan 
respect voor de soevereiniteit van 
de Congolese staat en is een directe 
inmenging in de binnenlandse aan-
gelegenheden van een onafhankelijk 
land. Politici in heel Afrika hebben 
met argusogen gevolgd wat Frank-
rijk vorig jaar eerst in Ivoorkust en 
nadien in Libië heeft uitgestoken. In 
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beide landen speelde Frankrijk een 
cruciale rol bij het ondersteunen 
van de binnenlandse oppositie. Dit 
leidde uiteindelijk tot tweemaal toe 
tot een scenario van regimeverande-
ring waarbij een conflict in een open 
burgeroorlog evolueerde en waarin 
Franse troepen (in Ivoorkust) en de 
NAVO (in Libië) beslissende actoren 
waren. Vandaar dat uitspraken zoals 
die van de Franse ambassadeur vele 
wenkbrauwen doen fronsen, niet 
alleen in Kinshasa maar ook in Lu-
anda, Johannesburg en Harare.

inzet van de verkiezingen
De UDPS-oppositie tracht (tevergeefs) 
heel het electoraal debat te herleiden 
tot de beschuldiging dat de heersende 
autoriteiten massale fraude aan het 
voorbereiden zijn. Het echte debat 
gaat echter over een politieke keuze 
voor de toekomst. Antoine Gizenga, 
voorzitter van de 'Parti Lumumbiste 
Unifié' (PALU) was één van de belang-
rijke Congolese politieke figuren die 
onlangs de ideologische krijtlijnen 
aangaf waarbinnen hij zijn politieke 
beweging plaatst. Op zaterdag 8 okto-
ber 2011 riep hij zijn aanhangers op om 
te stemmen voor Kabila als president 
“omdat hij de enige onder de elf pre-
sidentskandidaten is die behoort tot 
de stroming van het lumumbisme. Hij 
heeft bovendien een links programma 
dat de eenheid en soevereiniteit van 
ons volk nastreeft en de verbetering 
van de sociale situatie. Hij is ook de 
enige onder de kandidaten die niet op 
zoek is naar twijfelachtige contacten 
met het buitenland op een ogenblik 
dat de grote tenoren van rechts hun 
allianties met buitenlandse mogend-
heden niet eens verbergen.” Met die 
laatste uitspraak doelt Gizenga op 
het feit dat in de weken voor 8 oktober 
zowel Kamerhe, Tshisekedi als Kengo 
Wa Dondo rondreisden in Europa en 
de Verenigde Staten om er onder druk 
van Westerse diplomaten te onder-
handelen over een eenheidskandidaat 
voor de verkiezingen. Ook al liepen 
die onderhandelingen voorlopig op 
niets uit, toch is het veelzeggend dat 

bijvoorbeeld Tshisekedi zonder enige 
schroom toegeeft dat Westerse diplo-
maten er bij hem op aandrongen om 
met Kamerhe te praten.

De alliantie die de kandidatuur 
van Kabila steunt, legt de nadruk op 
de realisaties van de politiek van de 
'5 chantiers', het maatschappelijk 
project van de president, dat onder 
meer bestaat uit de herziening van de 
mijncontracten en de economische 
samenwerking, vooral met landen als 
China, Brazilië en Zuid-Afrika. Het trio 
Tshisekedi-Kamerhe-Kengo zijn het 
roerend eens over één punt: het resul-
taat van de 5 chantiers is negatief. De 
herziening van de mijncontracten is 
volgens hen heiligschennis en de nau-
were relatie met China moet grondig 
herbekeken worden. Alle heil, aldus 
het trio, is te verwachten van mas-
sale investeringen vanuit het Westen. 
Investeringen die zij mogelijk willen 
maken eens ze verkozen zijn. 

Naast het te volgen beleid is een 
tweede grote inzet van deze verkie-
zingen duidelijk een herschikking 
binnen de Congolese politieke klasse. 
Zowel binnen het voormalige kamp 
van Joseph Kabila als binnen de op-
positie waren vele van de in 2006 
verkozen parlementairen en minis-
ters nog steeds doordrongen van een 
'mobutistische' mentaliteit: zo veel 
mogelijk geld meegraaien en het lot 
en de belangen van het gewone volk 
misprijzen. Niet voor niets organiseer-
de Kamerhe in zijn hoedanigheid van 
parlementsvoorzitter tot tweemaal toe 
een geheime stemming waarbij de par-
lementairen hun eigen loon verhoog-
den tot uiteindelijk meer dan 6000 dol-
lar per maand. Wat we horen aan de 
basis, bij de man in de straat, is dat de 
grote meerderheid van de huidige par-
lementairen niet zal herverkozen wor-
den omdat “die absoluut niets gedaan 
hebben tijdens hun mandaat”. De ver-
kiezingen worden door de Congolezen 
beschouwd als een moment om af te 
rekenen met die heren die eens ze hun 
stem binnen hadden, geen enkele be-
kommernis meer toonden voor het lot 
van hun kiezers.

De herschikking van de politieke 
klasse begon duidelijk al voor de ver-
kiezingen: sommige vooraanstaande 
leden uit Kabila’s entourage beseften 
dat ze Kabila niet konden gebruiken 
voor hun eigen ambities en keerden 
hem de rug toe. Het is geen toeval 
dat figuren als Mbusa Nyamwisi en 
Nzanga Mobutu, beiden ex-ministers 
in Kabila’s regering, er deze keer voor 
kozen om zich als zijn rivaal op te 
stellen. Sommige figuren binnen het 
Kabila-kamp staan zelfs vandaag, tij-
dens de campagne, al met één been 
in het oppositionele kamp. Kabila 
zelf stelt zich zeer autonoom op ten 
aanzien van de politici in zijn eigen 
kamp. Hij legde de eis van de PPRD 
naast zich neer om zijn kandidatuur 
in te dienen in naam van de partij 
en komt in de verkiezingen op als 
onafhankelijke kandidaat. Tegelijk 
zien we dat de politieke alliantie 
rond de president, de 'Majorité Pré-
sidentielle' (MP) werd uitgebreid met 
tal van nieuwe politieke partijen en 
verenigingen (ze zijn nu al met 173, 
waarvan de PPRD er slechts één is). 
Merkwaardig is het feit dat de PCCO, 
de Communistische Partij van Congo, 
eveneens officieel werd toegelaten bij 
deze MP van Kabila. Deze beslissing 
staat enigszins in tegenstelling met 
de pragmatische houding van Kabila. 
Congo is immers een land dat decen-
nialang gedomineerd werd door an-
ti-communistische propaganda en 
waar de ambassades van de VS en de 
Europese grootmachten de president 
op de vingers kijken. De PCCO voert 
campagne voor Joseph Kabila als pre-
sidentskandidaat, en diende een hon-
derdtal kandidaturen in voor de par-
lementsverkiezingen. Ze pleiten ook 
voor het herinvoeren van het systeem 
van de Comités voor de Volksmacht 
zoals dat bestond onder Laurent  
Kabila. n

Tony Busselen is lid van de Congogroep van 
vzw Intal, is verantwoordelijk voor het inter-
nationaal nieuws in de krant Solidair en is de 
auteur van het boek 'Congo voor beginners' 
(EPO, 2010).
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80% van de kosten voor de verkiezingen op 28 november 
worden gedragen door de Congolese regering.
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het nieuwe turkije Media-oorlogen en de  
gülen-beweging  

in het nieuwe turkije

Het Turkije van de 21ste eeuw wordt gedeeltelijk gekenmerkt door de inspanningen van een conserva-
tieve, democratische coalitie tegen de eroderende aan de staat gelinkte oude elite. Deze conservatieve 

coalitie wordt geleid door de regerende Vrijheids en Ontwikkelingspartij (AKP), maar ze is ook afhanke-
lijk van een blok van ondersteunende media en een internationale campagne.

joshua d. hendrick

De meest invloedrijke collectieve actor in deze 
coalitie is de Gülen-beweging, een Turks-religi-
euze moslimgemeenschap die zich organiseert 

naar de leer van een gepensioneerde religieuze functio-
naris, auteur en poëet genaamd M. Fethullah Gülen. De 
Gülen-beweging heeft haar wortels in de jaren 1960 en 
is één van de vele religieuze bewegingen in Turkije. Ze 
vormt een sociale formatie die haar aanhangers zowel 
een diepere zin voor spiritualiteit biedt, als een sociaal 
netwerk voor sociale mobiliteit en economische steun. 
De Gülen-beweging is een belangrijke kracht in het Tur-
kije van de AKP en speelt een hoofdrol in de maatschap-
pelijke strijd tussen oude en nieuwe elites binnen het 
Turks nationaal project. 

Sinds de AKP in 2002 aan de macht kwam in Tur-
kije, zijn de nationale debatten over de juiste relatie 
tussen geloof en staat verschoven in het voordeel van 
de islamitische actoren. De pagina's van de Turkse 
kranten worden gedomineerd door discussies tussen 
de 'Kemalisten' van de oude garde en 'de conservatieve 
democraten' van de nieuwe garde. Voor de eerste keer in 
de Turkse geschiedenis zijn islamitische actoren echter 
genoeg georganiseerd om te wedijveren en de publieke 
strijd om de ideeën zelfs te winnen. 

De beweging van Fethullah Gülen vormt een syn-
these van geloof en nationalisme, van sociaal conser-
vatisme en economische macht. Ze bezet een alsmaar 
invloedrijkere positie in de Turkse maatschappij, maar 
als Turkse burgers en buitenlandse waarnemers iets 
willen te weten komen over deze beweging worden ze 
geconfronteerd met ofwel totaal kritiekloze idolatrie 
ofwel overdreven alarmerende berichtgeving. Aan de 
ene kant beweren sommige commentatoren dat Gülen 
een “radicale islamist” is die aan het hoofd staat van 
een uitgebreid economisch rijk en vastbesloten is om 
de Turkse seculiere republiek omver te werpen. Andere 
bronnen beweren dan weer dat hij een nobele poëet 
en orator is, een 'hocaefendi' (gerespecteerde leraar) 
die al twee generaties sociaal activisme geworteld in 
geloof, wetenschap, educatie en interculturele dialoog 
inspireert. Gülen wordt uiteraard geprezen door zijn 
volgelingen, maar ook door niet-Turkse journalisten en 
academici in de VS (waar hij leeft in een zelfopgelegd 
ballingschap), West-Europa en Australië. Als de op de 

AKP na belangrijkste invloed en burgerlijke macht in 
Turkije, verdient de Gülen-factor wat nader onderzoek. 

Coalitie voor een  
'nieuw turkije'

Na de militaire coups in 1980 maakte het Turkse 
beleid van economisch protectionisme plaats voor 
een beleid van liberalisering. Electorale regels die de 
identiteit op basis van religieuze gemeenschappen 
verboden, kwamen onder vuur te liggen. In het mid-
den van de jaren 1990 zorgde dit voor een stijgende 
populariteit van de zogenaamd islamistische politieke 
partij: de Welvaartpartij. In 1998 verbood de Turkse 
staat deze voorganger van de AKP op beschuldiging 
van het schenden van het grondwettelijk principe van 
secularisme. De Turkse oude garde vond dat islamiti-
sche vroomheid als onderdeel van een politiek platform 
simpelweg onaanvaardbaar was. Vijf jaar later ontstond 
echter een hervormde op religie gebaseerde partij: de 
AKP. Ze werd geleid door een jongere generatie door 
het geloof geïnspireerde conservatieven. In 2002, min-
der dan een jaar na haar ontstaan, slaagde de AKP erin 
om ongeveer 34% van de stemmen te bemachtigen. 
Een stunt die de partij nog eens overdeed tijdens de 
algemene verkiezingen van 2007, toen de kandidaten 
van de AKP een meerderheid van 47% bemachtigden. 
Afgelopen juni 2011 herkozen de Turkse burgers de AKP 

voor een derde opeenvolgende termijn als éénpartij-
regering met ongeveer 50% van de stemmen.

De AKP's binnenlandse agenda van “conservatieve 
democratie” moet uitdragen dat de nieuwe leiders de 
wereldvisie van hun 'islamistische' voorgangers verfijnd 

de beweging van Fethullah 

gülen vormt een synthese 

van geloof en nationalisme, 

van sociaal conservatisme 

en economische macht. 
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hebben en dat ze zich goed voelen bij het gebruik van 
termen als 'democratie' en 'mensenrechten' om hun 
verlangen naar juridische en militaire hervormingen 
in Turkije te uiten. De AKP's buitenlandse beleid van 
“strategische diepte”, wil Turkije's traditionele bila-
terale relaties met Europa en de VS in stand houden, 
maar tegelijkertijd de relaties met de regionale buren 
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met voorma-
lige vijanden Rusland en Armenië en met historisch 
afstandelijke landen in Afrika en Zuidoost-Azië uit-
bouwen. Zowel de binnenlandse als buitenlandse be-
leidslijnen spelen rechtstreeks in het voordeel van de 
Gülen-beweging, een in Turkije gebaseerd transnatio-
naal netwerk van handelaars, leraars, journalisten en 
activisten die afhankelijk zijn van Turkije's integratie in 
de wereldmarkt voor het verderzetten van hun succes. 
Centraal aan de overlapping van de AKP en de Gülen-
beweging is immers de financiële steun die Turkije's 
'nieuwe kapitalisten' voorzien voor beide initiatieven. 
Deze nieuwe kapitalisten hebben hun basis in Turkije's 
'tijgersteden', ooit kleine Anatolische landbouwsteden 
die getransformeerd zijn tot industriële productie- en 
exportcentra in de jaren 1970 en 1980. De directeurs 
van deze ondernemingen hebben meestal zeer trotse 
sociaal conservatieve identiteiten. In de loop der tijd 
vormden ze hun eigen zakenverenigingen en smeed-
den ze op geheel Turkse wijze hun eigen voordelige 
relaties met machtscentra in de door de AKP-geleide 
bureaucratie. Deze nieuwe kapitalistische elite ont-
stond in scherp contrast met Turkije's reeds bestaande 
verankerde industriële elite. Deze laatste groep is ge-
baseerd in Istanboel. Ze werd in het leven geroepen 
door een sterke centrale staat en gekenmerkt door de 
verticale integratie van haar leden in familiale holding-
bedrijven. Terwijl er nog maar een handvol van deze 
bedrijven waren voor Wereldoorlog II, kwamen er na 
de oorlog een dozijn nieuwe holdings bij, die samen een 
verankerde staatsoligarchie vormden. Tegen de jaren 
1970 waren meer dan 150 van de bijna 400 grote Turkse 
privébedrijven verenigd in 30 grote holdings. De eco-
nomische crisis in die periode leidde ertoe dat in 1971 
een aantal van de grootste holdings zich verenigden 
onder de paraplu van wat uiteindelijk de meest domi-
nante organisatie in de civiele maatschappij zou wor-
den: de Turkse Industrialisten en Zakenlui Associatie  
(TÜSIAD). De TÜSIAD vertegenwoordigde vanaf de 
jaren 1970 dus Turkije's bevoorrechte kapitalistische 
klasse. De firma's in de tijgersteden van centraal Ana-
tolië stonden toen nog maar in hun kinderschoenen. 
Tegen de jaren 2000, na twee decennia van groei, ga-
ven deze op export-geörienteerde tijgerbedrijven de 
economische elite echter een nieuwe vorm. De Gülen-
beweging is een product van deze transformatie. De be-
weging ontstond op het einde van de jaren 1960, toen 
een kerngroep van jonge Turkse mannen geïnspireerd 
werd door de preken van de moslimgeleerde Fethullah 
Gülen. Tegen het einde van de jaren 1970 openden acto-
ren van de Gülen-beweging studentenaccommodaties 
in een aantal van Turkije's grootste steden. Onder de 
militaire junta, die aan de macht was van 1980 tot 1983, 
werden vele van deze studentenhuizen private edu-
catieve instellingen. In een poging om onderdrukking 

vanwege de seculiere staat te voorkomen, focusten de 
Gülen-scholen op wetenschap en wiskunde. Specifieke 
lessen over de islam en over Fethullah Gülen werden 
voorbehouden voor naschoolse activiteiten en buurt-
leesgroepen. In de jaren 1990, breidde de educatieve 
beweging haar activiteiten uit naar de Balkan en naar 
de onafhankelijke Centraal-Aziatische republieken die 
ontstonden na de val van de Sovjetunie. In de jaren 
2000 bestreek het onderwijsnetwerk van de Gülen-
beweging al meer dan 100 landen. 

In afwezigheid van publieke mechanismen, facili-
teren religieus gekaderde sociale netwerken -zoals de 
Gülen-beweging- de mobiliteit van mensen, ideeën en 
financiën doorheen Turkije. Gerationaliseerd als reli-
gieuze donaties ('himmet'), wordt de herverdeling van 
de welvaart via deze netwerken gekanaliseerd naar in-
vesteringen in privaat onderwijs, private gezondheids-
zorg, internationale lobby en media. In 1986 richtten 
een aantal vertrouwelingen van Fethullah Gülen de 
Feza Media Groep op. Ze kochten een kleine krant 
over om de leer van hun leider beter te kunnen ver-
spreiden onder een groter publiek. Vandaag leidt Feza 
Media twee nationale televisiekanalen ('Samanyolu' en 
'Mehtap'), een Engelstalig satellietkanaal ('Ebru TV'), 
een nationaal radiostation ('Burç FM'), 8 buitenlandse 
kranten, een nieuwsmagazine ('Aksiyon') en een belang-
rijk persagentschap ('Cihan Haber Ajansi'). Maar Feza 
Media's belangrijkste product is de 'Zaman Gazetesi', 
een wijdverspreid Turks dagblad. 

Tegen het midden van de jaren 1990 had de Gülen-
beweging zich al onderscheiden als Turkije's invloed-
rijkste op religie gebaseerde civiele sociale beweging. 
Fethullah Gülens ideeën bieden Turkse moslims ei-
genlijk een manier om een zeer niet-esoterische in-
terpretatie van de islam te incorporeren in hun da-
gelijks leven. Hij moedigt zijn volgelingen aan om 
winst na te jagen, plezier te zoeken en te slagen als 
moderne individuen. Hij waarschuwt tegelijkertijd 
voor overdaad, leeg materialisme en onwetendheid 
over de linken die hij waarneemt tussen de moderne 
wetenschap en de revelaties uit de koran. Gülens we-
reldlijke ascetisme heeft velen ertoe gebracht om zijn 
volgelingen te vergelijken met de 19de eeuwse protes-
tanten -een devote, gedisciplineerde, winstzoekende 
gemeenschap. Volgens de trouwste Gülen-aanhangers 
vormt de beweging een gemeenschap ('cemaat') van 
zelfopofferende individuen die geen politieke aspi-
raties hebben en alleen maar tolerantie en dialoog 
willen aanmoedigen in een alsmaar meer onderling 
verbonden wereld. Fethullah Gülens leer over de 'hiz-
met', het altruïstisch dienen van het algemeen goed, 
en de interculturele dialoog worden beschouwd als 
belangrijke kenmerken van de maatschappelijke re-
ligieuze beweging. Als men de beweging bekijkt als 
een sociaal netwerk verleent ze -bovenop “het dienen 
van de mensheid”- ook een dienst aan jonge mensen 
die verlangen naar sociale mobiliteit in de competi-
tieve markteconomie. De Gülen-instituties in Turkije 
en de rest van de wereld bieden kansen aan strevende 
jonge professionelen om hun carrières als ingenieurs, 
computerwetenschappers, uitgevers, redacteurs en 
journalisten verder uit te bouwen. 
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Om de groei van de hele onderneming beter te kun-
nen coördineren organiseerden de Anatolische geld-
schieters van de beweging zich gedurende de jaren 1980 
in regionale handelsverenigingen. In 1996 legden ver-
schillende van deze verenigingen hun bronnen samen 
om de Asya Bank op te richten: de 14de grootste bank 
en de grootste intrestvrije bank van Turkije. In 2005 
sponsorde Asya Bank de oprichting van een paraplu-
organisatie voor de vele Anatolische handelsverenigin-
gen: de Confederatie van Zakenmannen en Industriëlen 
in Turkije (TUSKON). TUKSON werd onmiddellijk de 
grootste private zaken-gerelateerde organisatie van 
het land en de rechtstreekse tegenhanger van TÜSIAD 
in de zakensector. Deze en andere successen speelden 
allemaal mee bij de opkomst van de Gülen-beweging 
als een primaire link tussen Turkije's nieuwe burger-
lijke klasse en zijn dominante politieke partij, de AKP. 
Het laatste decennium werd duidelijk dat de macht van 
deze alliantie in staat is om het evenwicht in de Turkse 
politiek te verschuiven. 

Media-oorlogen

In de jaren 1990 transformeerde Turkije's media-
landschap van een relatief homogene ruimte, waarin 
afwijken van de seculiere nationalistische lijn bijna 
ondenkbaar was, naar een volatiele arena waarin oude 
en nieuwe elites betrokken geraakten in een hevige pu-
blieke strijd. Sinds de herverkiezing van de AKP in 2007 
heeft het Turks publiek debat de vorm aangenomen van 
een regelrechte mediaoorlog, waarin de AKP en zijn 
bondgenoten lijnrecht tegenover de meest machtige 
mediamagnaat van het land Aydin Doğan kwamen te 
staan. 

De Doğan-groep, het invloedrijkste media-con-
glomeraat van Turkije, spreekt een zeer gevarieerde 
politieke achterban aan via een waaier aan kranten 
en magazines, waaronder de centrum-linkse krant 
'Radikal', de rechtse nationalistische krant 'Vatan' en 
de wijdverspreide dagbladen 'Hürriyet' en 'Milliyet', die 
vooral gericht zijn op het gematigde centrum. Naast 
de controle over 40% van de geschreven pers, nam de 
Doğan-groep in 2000, 51% van het Turkse staatsoliebe-
drijf 'Petrol Ofisi' over, de grootste brandstofverdeler 
van het land. In 2008 beweerde Aydin Doğan publie-
kelijk dat de AKP-regering een aantal van zijn uitbrei-
dingsprojecten had proberen blokkeren, namelijk de 
constructie van een olieraffinaderij aan de Mediterrane 
kust en een annex aan het Hilton-hotel in Istanboel. De 
olieraffinaderij werd hem volgens eigen zeggen gewei-
gerd omdat die aan één van de nieuwste mediamag-
naten beloofd was, nl. Ahmet Çalik. Deze Çalik werd 
een machtige mediatycoon door de tweede grootste 
mediaholding in Turkije op te kopen: Merkez Yayin. 
Aan het einde van 2006 nam de regering Merkez Yayin 
in beslag. In april van 2007 werd de holding verkocht 
aan de Çalik-groep voor 1,1 miljard dollar. Çalik's ver-
werving van Merkez Yayin werd enorm gecontesteerd. 
Beschuldigingen van nepotisme weerklonken tot bui-
ten de landsgrenzen. Eerst en vooral omdat de Turkse 
eerste minister Recep Tayyip Erdoğan familiebanden 

heeft met de Çalik-group (zijn schoonzoon is één van 
de directeurs), maar ook de staatslening voor een onge-
zien totaalbedrag van 750 miljoen dollar werd verdacht 
bevonden. Çalik's connecties met de Gülen-scholen en 
de door Gülen gecontroleerde media in Turkmenistan, 
zijn nauwe band met dat lands voormalige dictator en 
zijn economische relaties met Asya Bank waren nog 
een aantal redenen tot protest. Toch ging de deal door 
en Ahmet Çalik profileerde zich al gauw als een promi-
nente actor in het Turkse mainstream nieuws. De span-
ningen tussen de mediablokken van Çalik en Doğan 
werden ten top gedreven in september 2008 toen Zahid 
Akman, de door de AKP-aangestelde voorzitter van de 
Turkse Hoogste Raad van Radio en Televisie, betrokken 
bleek te zijn bij een fraudezaak in Duitsland via een 
Duits-Turkse islamitische liefdadigheidsorganisatie uit 
Frankfurt. Het was de grootste zaak in zijn soort in de 
Duitse geschiedenis. De autoriteiten oordeelden dat de 
vereniging schuldig was en de directeur, zijn assistent 
en hun boekhouders werden veroordeeld voor het af-
vloeien van liefdadigheidsfondsen naar verschillende 
bedrijven, media en politieke figuren in Turkije. Onder 
de vermoedelijke ontvangers van de bijna 20,6 miljoen 
verduisterde dollars zat ook de Turkse eerste minister. 
Erdoğan ontkende alle beschuldigingen en beweerde 
dat de media in het bezit van Doğan misbruik maakten 
van het schandaal om de AKP in diskrediet te brengen. 
In een nooit eerder geziene reactie riep Erdoğan de 
Turkse burgers zelfs op om de Doğan-media te boy-
cotten. Voor de Doğan-mediakanalen was het hele 
schandaal een hot topic en de oproep van Erdoğan om 
het bedrijf te boycotten leidde tot grote verontwaardi-
ging. De spanningen bleven oplopen gedurende 2009. 
De AKP-regering slaagde er toen in om Doğan twee 
enorme boetes voor belastingsontduiking op te leggen 
voor een totale som van 3,8 miljard dollar, een bedrag 
dat hoger is dan de marktwaarde van de volledige me-
diagroep. In november 2009 reageerde de 'World As-

Fethullah Gülen
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sociation of Newspapers' (WAN) op deze boetes met 
een rapport waarin grote bezorgdheid geuit werd over 
de persvrijheid in Turkije. Drie Turkse kranten van de 
Çalik-groep gaven na het lezen van dit rapport een pu-
blieke verklaring waarin ze de bevooroordeelde hou-
ding van de Doğan-media aanklaagden en kort daarna 
trokken ze hun lidmaatschap van de WAN in. Dit hele 
Doğan-versus-Çalik-verhaal illustreert dat het maat-
schappelijke debat in Turkije niet langer een simpele 
strijd is tussen islam en secularisme. Beide kampen in 
de Turkse media-oorlog beweren dat de andere zijde 
een bedreiging vormt voor de voortzetting van de Turk-
se democratie. Gekaderd in een strijd tussen oude en 
nieuwe elites is het duidelijk dat deze gebeurtenissen 
ook aantonen dat de Turkse publieke ruimte breder, 
maar minder stabiel is geworden. Beide zijden gebrui-
ken dezelfde symbolische codes (democratie, vrijheid 
van meningsuiting, liberalisme) en dezelfde methoden 
(specifiek gekaderde verhalen, over-rapportering van 
bepaalde nieuwsfeiten en het verzwijgen van andere fei-
ten) om hetzelfde doel te bereiken: het 'construeren' van 
de publieke opinie en het verwerven van de publieke 
instemming. Het resultaat is een erg verdeeld Turks 
politiek publiek en een verward internationaal publiek. 

het 'nieuwe turkije' in 
het buitenland

In 1998 net voor hij aangeklaagd zou worden in Tur-
kije op beschuldiging van samenzwering, trok Fethullah 
Gülen naar de Verenigde Staten (hij werd vrijgespro-
ken in 2006). In 1999 richtten Gülen-activisten in de 
VS, Europa en Australië allerlei satellietorganisaties 
op. Hun objectief is het introduceren van hun leider en 
de Turkse “conservatieve democratische revolutie” aan 
het Westers publiek. Deze organisaties sponsoren con-
ferenties over de Gülen-beweging en het 'Nieuw Turkije' 
aan Amerikaanse en Europese universiteiten, belobby-
en verkozen functionarissen en organiseren 'dialoogrei-
zen' voor gemeenschapsleiders en opiniemakers. Tegen 
het begin van de jaren 2000 hadden Gülen-activisten 
de sympathie opgewekt van verschillende academici 
in Midden-Oosten Studies, een pak Amerikaanse en 
Europese gemeenschapsleiders, politiek benoemden 

en hoogwaardigheidsbekleders. De institutionele le-
gitimiteit bereikt door de Gülen-activisten in het bui-
tenland, voorziet de beweging van het nodige politieke 

kapitaal. Het voorziet de Gülen-beweging ook met een 
niet-Turkse steunbasis als het zich moet beschermen 
tegen beschuldigingen van het verborgen houden van 
een radicale agenda in hun scholen, zoals gebeurde in 
Rusland in 2006 en in Nederland in 2008. Gelijkaardige 
beschuldigingen beginnen de kop op te steken in de VS, 
waar de Gülen-beweging meer dan 100 publiek gefinan-
cierde scholen leidt. Als men aandringt over de intenties 
achter al deze internationale inspanningen gebruiken 
Gülen-activisten vaak een zeer ambigue taal en bewe-
ren ze dat hun beweging geen politieke motieven heeft. 
Dit soort ambiguïteit als er over politiek gepraat wordt, 
is een blijvend effect van het seculiere fort dat Turkije 
in 20ste eeuw werd. Vroomheid werd toen gebrandmerkt 
als een bedreiging voor de natie. Fethullah Gülen past 
dezelfde logica toe als zijn aanhangers door te beweren 
dat zijn rol a-politiek is en dat hij tegelijkertijd leider, in-
spiratiebron en compleet afstandelijke bewonderaar is 
van de transnationale beweging die zijn stempel draagt. 
Maar de beweging wordt er in Turkije van beschuldigd 
zowel de politie als de regering geïnfiltreerd te hebben. 
Naar de Gülen-beweging verwijzen als een niet-politie-
ke sociale beweging is op zijn minst naïef te noemen. 
Gemobiliseerd als een alternatieve lobbykracht in de 
VS, kunnen Gülen-activisten zeker omschreven worden 
als een politiek ambitieuze organisatie. De beweging 
aan de andere kant afdoen als een islamistische orga-
nisatie die vastbesloten is om Turkije om te vormen in 
een tweede Iran slaat echter ook nergens op. Degenen 
in Turkije die de Gülen-beweging vrezen, zijn over het 
algemeen dezelfde mensen die een alsmaar sterkere 
AKP vrezen. Bijna tien jaar aan de macht heeft echter 
aangetoond dat de AKP veel minder geïnteresseerd is 
in het implementeren van de islamitische wetgeving 
dan in het verkrijgen van een stijgend “islamitisch aan-
deel” in de politieke, economische en culturele macht. 
Opererend vanuit de basis steunt de Gülen-beweging 
dit doel en is ze zelfs één van haar belangrijkste be-
gunstigden geworden. Anders dan de AKP, begeeft de 
Gülen-beweging zich niet rechtstreeks in het veld van 
de partijpolitiek, maar opereren haar vertrouwelingen 
als private actoren in een competitieve globale markt 
van goederen en ideeën. De Gülen-beweging is een 
door winst gedreven en opportunistische samenstel-
ling van sociale netwerken die, in de loop van de tijd, 
het charisma van een Turkse islamitische leider heeft 
gekanaliseerd in een kracht voor conservatieve sociale 
verandering. Blijven refereren naar de Gülen-beweging 
als een goedwillig “sociaal netwerk van onbaatzuchtige 
vrijwilligers” of als een clandestiene “radicaal islamisti-
sche organisatie”, is simplistisch. Gezien Turkije's rol als 
opkomende politieke en economische macht, als kandi-
daat voor de Europese Unie, als regionale leider en als 
een belangrijke bondgenoot van zowel Israël als de VS, 
is de transformatieve impact van de Gülen-beweging 
op de uitbreiding van de Turkse nationale identiteit 
aanzienlijk. Niet alleen voor de meer dan 79 miljoen 
Turken, maar ook voor de rest van de wereld.  n 
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turkije en de koerden:  
slaan en zalven

Twee jaar na het optimisme over de 'democratische – voorheen Koerdische – opening' van de regering-
Erdoğan, blijft daar nog maar weinig van over. Diverse pogingen om een politieke oplossing te vinden 

voor de Koerdische kwestie in Turkije zijn op niets uitgelopen. Terwijl de regering lippendienst bewijst 
aan meer democratische hervormingen, stijgt de repressie tegen de Koerdische politieke beweging. 

Sinds het begin van deze zomer zijn het opnieuw alleen de wapens die spreken. 

ludo de brabander

Eind februari 2011 maakte de Koerdische Arbei-
derspartij (PKK) een eind aan het zoveelste eenzijdige 
staakt-het-vuren omdat de Turkse regering weigerde 
in te gaan op vijf eisen: een stopzetting van de militaire 
operaties tegen de PKK, de vrijlating van Koerdische po-
litici, het betrekken van de al 12 jaar gevangen zittende 
PKK-leider Abdullah Öcalan bij onderhandelingen, de 
oprichting van commissies die de Koerdische kwestie 
onderzoeken en de afschaffing van de 10% kiesdrempel 
in Turkije. De PKK begon aanvankelijk met eerder klei-
nere aanvallen op voornamelijk militaire doelwitten. 
Maar na enkele weken escaleerde het geweld. Op 17 au-
gustus 2011 reageerde het Turkse leger fel met luchtaan-
vallen en artillerievuur op meerdere PKK-doelwitten in 
het Qandilgebergte, ook over de Turkse grens in Noord-
Irak. Daarbij kwamen verschillende Iraaks-Koerdische 
burgers om, wat het nodige protest opleverde van de 
Koerdische autonome regering in Noord-Irak. De PKK 
riposteerde op 19 oktober met een spectaculaire aanval 
op enkele militaire posten in de grensregio met Irak, 
waarbij zeker 21 Turkse soldaten omkwamen -de zwaar-
ste tol voor het Turkse leger sinds de jaren 1990. Het 
Turkse leger is daarop begonnen – net als in 2008 – met 
een grootschalig grondoffensief in Noord-Irak. Dit leidt 
ongetwijfeld tot nog meer bloedvergieten.

Politieke hervorMingen

Enkele jaren geleden zag de situatie er nochtans 
nog veelbelovend uit. Toen werden heel wat pogingen 
ondernomen om dit meer dan een kwart eeuw oude 
gewapende conflict te beëindigen. De verkiezings-
overwinning van de AKP (de Rechtvaardigheids- en 
Ontwikkelingspartij) in 2002 was deels te danken aan 
de ruime steun van de Koerdische bevolking. De AKP 
profileerde zich als een democratische islamitische 
partij die beloofde werk te maken van de democrati-
sche hervormingen die nodig waren voor Turkije's toe-
treding tot de Europese Unie. De AKP werd bovendien 
gezien als de tegenpool van het Turkse leger, dat zich 
traditioneel zeer nationalistisch opstelt en nooit echt 
een neiging heeft vertoond om tegemoet te komen aan 
de Koerdische verzuchtingen. Hoewel Europese druk er 
al voor gezorgd had dat de vorige regering een eerste 

pakket aan democratische hervormingen goedkeurde 
(met onder meer de afschaffing van de doodstraf in 
vredestijd), was het de nieuwe AKP-regering die het 
potentieel bezat om de Koerdische kwestie op een niet-
militaire wijze aan te pakken. Tijdens de eerste legisla-
tuur van de AKP-regering, midden 2004, werden enkele 

belangrijke Koerdische politici vrijgelaten, onder wie 
de mensenrechtenactiviste en politica Leyla Zana. Zij 
zaten allen sinds 1994 achter de tralies wegens land-
verraad en steun aan terroristische organisaties. De 
AKP-regering hief ook een aantal beperkingen op het 
gebruik van de Koerdische taal op. Verder beknotte ze 
de grote macht van het leger in het Turkse politieke 
leven en het juridisch apparaat. Deze macht was een 
gevolg van de militaire coups van 1980. Gedurende de 
3 op de staatsgreep volgende jaren waarin het Turkse 
leger het land leidde via de Nationale Veiligheidsraad, 
stelden de militairen een nieuwe grondwet op. Deze 
sterk nationalistische grondwet is vandaag nog altijd 
van kracht. Na de voor de AKP opnieuw succesvolle al-
gemene verkiezingen van 2007 sprak premier Erdoğan 
zijn steun uit aan een nieuw ontwerp van grondwet dat 
een einde moest maken aan een aantal discriminaties 
op grond van etnische afkomst. Hoewel er geen nieuwe 
grondwet goedgekeurd raakte, leek de tijd rijp om de-
finitief een streep te trekken onder het politieke taboe 
dat rond de Koerdische kwestie hing. In januari 2009 
ging het eerste Koerdische televisiekanaal in de ether 
en in de lokale verkiezingen van maart 2009 won de 
Koerdische Partij voor een Democratische Samenle-
ving (DTP) veel stemmen. Niet lang daarna werd een 
staakt-het-vuren afgekondigd door de PKK en in sep-
tember 2009 lanceerde de AKP-regering de 'Koerdische 
opening' – een toenaderingsbeleid dat na kritiek uit de 

in december 2009 kreeg de 

'democratische opening'  

een ferme deuk toen  

de koerdische dtP  

verboden werd. 
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nationalistische oppositie en media, herdoopt zou wor-
den tot 'democratische opening'. 

nieuwe rePressie

In december 2009 kreeg de 'democratische opening' 
echter al onmiddellijk een ferme deuk toen de sociaal-
democratische DTP verboden werd door het Turks 
Grondwettelijk Hof en haar leiders aangeklaagd wer-
den voor terrorisme. Het Hof oordeelde dat de partij 
activiteiten ontplooide tegen de ondeelbaarheid van de 
Turkse staat. De AKP steunde de opheffing van de Koer-
dische partij door banden met de PKK te suggereren en 
de vergelijking te maken met de Spaans-Baskische par-
tij Herri Batasuna, die in 2003 door het Spaans Grond-
wettelijk Hof verboden werd omwille van banden met 
de Baskische afscheidingsbeweging ETA. De politieke 
conflicten en contradicties zouden zich hierna alleen 
maar verder opstapelen. 

Op het terrein was er ook niet veel te merken van 
een echte verbetering van de situatie. Na de verkie-
zingsoverwinning van de AKP in 2007 leek de men-
senrechtensituatie er aanvankelijk op vooruit te gaan, 
maar al gauw begonnen mensenrechtenorganisaties 
zich zorgen te maken over een nieuwe stijging van het 
aantal folteringen, het gebruik van disproportioneel ge-
weld en de uitvoering van arbitraire executies door vei-
ligheidstroepen. Het aantal mensen dat vervolgd zou 
worden voor het uiten van een mening verdubbelde in 
2007 ten opzichte van 2006. In veel gevallen gebeurde 
dit op basis van Artikel 301 van de Turkse strafwet, dat 
“het beledigen van het Turk zijn” als een criminele daad 
bestempelde. Hoewel het bewuste Artikel 301 onder  
EU-druk werd gewijzigd, is het nog altijd mogelijk om 
dissidenten te vervolgen op basis ervan. 

Toen de democratische opening in de zomer van 
2009 werd gelanceerd, voerde het parlement wel plots 
nooit eerder geziene discussies over de Koerdische 
kwestie. Op 29 juli verzamelde minister van Binnen-

landse Zaken, Besir Atalay, 
de pers om een “verbreding 
en versterking van de demo-
cratische rechten van onze 
burgers” aan te kondigen. 
“Elk van onze burgers, waar 
ze ook leven, kunnen zich 
gelijke en vrije individuen 
binnen de staat voelen”, al-
dus Atalay. Premier Erdoğan 
verklaarde zich bij aanvang 
van de Koerdische opening 
een voorstander van meer 
democratische rechten in 
ruil voor het neerleggen 
van de wapens. Maar zoals 
gezegd draaide de veelbe-
lovende start helemaal an-
ders uit. Toen een groep van 
34 Koerden -8 PKK-strijders 
en 26 bewoners van het 
door de PKK gedomineerde 

Koerdische vluchtelingenkamp Makhmour in Irak- de 
grens overstaken om de strijdbijl te begraven en naar 
huis terug te keren, werd hun enthousiaste ontvangst 
door duizenden Koerden in de traditioneel nationalis-
tische Turkse media voorgesteld als een overwinning 
voor de PKK. Het juridische apparaat kwam in actie en 
beschuldigde de betrokken Koerden van propaganda 
voor een terroristische organisatie. Twee jaar later wer-
den 17 van hen veroordeeld tot 20 maanden gevangenis-
straf. Dit voorval luidde de definitieve begrafenis in van 
Erdoğan's democratische opening.

nieuwe koerdisChe 
Partij

Kort nadat het Grondwettelijk Hof een verbod 
had uitgesproken tegen de Koerdische politieke par-
tij DTP -die 21 zetels in het parlement telde- werden 
in december 2009 een tiental Koerdische burgemees-
ters en heel wat Koerdische activisten gearresteerd. 
De AKP verloor hierdoor heel wat krediet bij vele 
Koerden. Meteen na de ontbinding van de DTP werd 
de Koerdische politieke beweging vertegenwoordigd 
door een nieuwe, reeds in 2008 opgerichte partij, de 
Partij voor Vrede en Democratie (BDP). Tijdens de 
algemene verkiezingen van juni 2011 haalde de BDP 
een succesvolle overwinning door via het systeem 
van onafhankelijke kandidaten 36 zetels binnen te 
halen (5,8% van de beschikbare zetels). De natio-
nale kiesdrempel voor partijen van 10%, maakt het 
al jaren onmogelijk voor de Koerden om met een ei-
gen partij op te komen. Onafhankelijke kandidaten 
moeten echter niet aan een kiesdrempel voldoen 
om in het parlement te geraken. De aanloop naar de 
verkiezingen van 2011 verliep woelig omdat 7 van de 
door de BDP gesteunde onafhankelijke kandidaten 
-onder wie de populaire Leyla Zana en Hatip Dicle- 
een verbod kregen van de Turkse Kiescommissie om 
op te komen. De opgegeven reden hiervoor was de 

Koerdische militant
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gevangenisstraf die beiden in het verleden uitzaten 
wegens 'politieke misdaden'. De beslissing van de 
Kiescommissie zorgde voor heel wat protest en voor 
gewelddadige confrontaties in de Koerdische steden. 
De BDP dreigde met een boycot van de verkiezin-
gen -wat niet goed zou overkomen bij de EU- en de 
Kiescommissie zag zich uiteindelijk verplicht om het 
verbod tegen de meeste geviseerde kandidaten op te 
heffen. Dit bracht echter geen einde aan de politie-
ke confrontaties. De Kiescommissie verklaarde bij-
voorbeeld de parlementaire zetel van de met 77.669 
stemmen verkozen Hatip Dicle ongeldig, omdat hij 
in 2009 veroordeeld was voor 'het verspreiden van 
PKK-propaganda'. Uit protest weigerden de BDP-
parlementsleden om de eed af te leggen en startten 
ze een boycot van het parlement. 

kCk-ProCes

De Unie van Gemeenschappen in Koerdistan 
(KCK) is een initiatief van Abdullah Öcalan en een 
poging om de Koerdische gemeenschap te organise-
ren in een democratisch confederalistisch systeem. 
In zijn 'Verklaring voor een democratisch confede-
ralisme in Koerdistan' (maart 2005) riep Öcalan de 
Koerden in de verschillende landen op om democra-
tische structuren op te zetten van dorp tot stad tot 
regio, die op hun beurt in een hoger niveau verenigd 
moesten worden in een confederaal systeem. Turkije 
beschouwt de KCK evenwel als een afdeling van de 
PKK en dus als een verboden terroristische organi-
satie. Sinds april 2009 zijn al zo'n 1800 Koerden gear-
resteerd omdat ze ervan verdacht worden lid te zijn 
van de KCK. De meesten van hen zijn vakbondsleden, 
mensenrechtenactivisten en Koerden die actief wa-
ren binnen de DTP of de BDP. Hatip Dicle was 1 van 
de 6 verkozen Koerdische politici die gearresteerd 
werden in het kader van het KCK-onderzoek. In ok-
tober 2010 begon het belangrijkste KCK-proces tegen 
151 prominente Koerdische politici, onder wie tal van 
burgemeesters. Een groot deel van de beschuldigden 
zat toen al 18 maanden in voorarrest. In de meer dan 
7.500 pagina's tellende akte van beschuldiging wor-
den de arrestanten feiten ten laste gelegd die tot 15 
jaar gevangenisstraf kunnen opleveren. Dat is de 
strafmaat voor 'het vernietigen van de eenheid en 
integriteit van de Turkse staat' en voor 'het lidmaat-
schap van een verboden organisatie'. Het proces is 
nog altijd aan de gang, maar de uitkomst kan zeer 
zware politieke gevolgen hebben omdat het de Koer-
dische politieke kaste viseert in plaats van de gewa-
pende strijders. De beschuldigden tonen zich stuk 
voor stuk voorstanders van een vreedzame politieke 
oplossing van het conflict en dringen aan op een dia-
loog tussen Koerdische en Turkse vertegenwoordi-
gers. Zelfs ongeacht de uitkomst van het proces kan 
de huidige repressie tegen de Koerdische politieke 
klasse, het gewapend Koerdisch verzet alleen maar in 
de kaart spelen. Zij kunnen nu immers argumenteren 
dat ze de enige overgebleven methode hanteren om 
gehoor te geven aan hun verzuchtingen. Veel van de 

beschuldigden genieten een gerespecteerde status 
binnen de Turks-Koerdische gemeenschap. Naast de 
parlementsleden en de burgemeesters staat bijvoor-
beeld ook Muharrem Erbey, de vice-voorzitter van de 
gerenommeerde Turkse mensenrechtenorganisatie 
IHD, terecht. De Koerden zien het KCK-proces dan 
ook als een proces tegen het hele Koerdische volk. 
De rechtszaak doet evenmin goed aan het nieuwe 
democratische imago dat Turkije zich wil aanmeten 
voor de EU. Jeremy Corbyn, het Britse parlementslid 
dat de rechtszaak als waarnemer volgt, zei: “Het is 
onmogelijk om dit proces te scheiden van de voort-
durende detentie van Koerdische parlementsleden 
en de algemene behandeling van de Koerdische be-
volking in Turkije.” 

grondwetsherziening

De Koerdische politieke leiding van de BDP besliste 
afgelopen oktober uiteindelijk toch om de eed af te leg-
gen en te zetelen in het Turkse parlement (Meclis) . Het 
staatsapparaat leek niet onder de indruk want amper 
drie dagen na het stopzetten van de parlementaire boy-
cot, arresteerde de Turkse politie nog 130 verdachten 
in de KCK-zaak, onder wie veel BDP-leden. De Koer-
dische partij koos er voor om de boycot te beëindigen 
om deel te kunnen nemen aan de politieke discussie 
over de grondwetsherzieningen gepland voor mid-
den 2012. Reeds op 12 september 2010 stelde de AKP-
regering een pakket grondwettelijke amendementen 
voor aan de bevolking via een referendum. De BDP 
riep toen op om het referendum te boycotten, omdat 
het pakket te weinig tegemoetkwam aan de Koerdi-
sche eisen zoals bijvoorbeeld een expliciete erkenning 
van het bestaan van een Koerdische identiteit en meer 
Koerdische taalrechten. Premier Erdoğan stelde echter 
dat er over deze en andere eisen gepraat kon worden 
in het parlement. En Erdoğan lijkt zijn belofte om te 
luisteren naar de BDP na te komen. Twee weken na de 
start van dit parlementaire jaar begonnen in de schoot 
van het parlement de werkzaamheden van een Grond-
wettelijke Commissie. In deze Commissie heeft elk van 
de vier in het parlement vertegenwoordigde politieke 
blokken drie zetels gekregen, als blok van onafhan-
kelijken kan de BDP dus ook participeren. Of de BDP 
veel uit de brand zal kunnen slepen is een andere zaak. 
Voor een uitgebreide grondwetsherziening -zonder 
referendum- is een tweederde van de stemmen in het 
parlement vereist. Bij de inauguratie van de Grondwet-
telijke Commissie beloofde Erdoğan dat hij de rechten 
van de minderheden wilde beschermen. Maar zelfs 
indien de AKP -die bijna 50% van de stemmen binnen-
rijfde in de algemene verkiezingen van juni 2011- deze 
belofte zou willen nakomen, dan zijn haar zetels plus 
de zetels van de PDB niet voldoende voor de vereiste 
tweederdemeerderheid. En de overige twee partijen in 
het parlement varen een zeer Turks-nationalistische 
koers. De contradicties blijven voorlopig dus bestaan. 
Praten over democratie is niet erg overtuigend terwijl 
er nog altijd mensen worden vervolgd omwille van hun 
politieke activiteiten.  n
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MaChtsstrijd  
in het Midden-oosten

Turkije loopt over van zelfvertrouwen. De Turkse AKP-president Abdullah Gül ziet zijn land als een zeer 
belangrijke factor in de Midden-Oosten regio en hij uitte al meermaals de strategische doelstelling van 

Turkije om er “een mondiale verantwoordelijkheid op te nemen”. Ook in de Europese en Westerse media 
wordt het nieuwe Turkije vaak geprezen. Men wil Turkije als NAVO-lidstaat in de belangrijke Midden-

Oosten regio te vriend houden. Sinds de spanningen tussen Israël en Turkije zijn gestegen, wil men 
vooral verhinderen dat Ankara zich van het Westen zou afkeren. Voor het Westen zijn zowel Turkije als 

Israël immers onontbeerlijke partners in de regio. 

antoine uytterhaeghe

turkije-israël

De bilaterale samenwerking tussen Turkije en Israël 
kende zijn hoogtes en laagtes. Al in de jaren 1950 van de 
vorig eeuw streefde de VS naar een samenwerking met, 
en tussen Israël en Turkije. Turkije was trouwens het 
eerste land met een moslimmeerderheid die de nieuwe 
staat Israël erkende (maart 1949). In 1958 tekenden beide 
landen een overeenkomst voor strategische samenwer-
king. In de jaren 1960 temperde de onderlinge verstand-
houding enigszins, onder meer omdat Ankara zeer af-
hankelijk was van Arabische olie en omdat het zich in 
1966 uitte als een verdediger van de Palestijnse belangen. 
Na de Turkse militaire staatsgreep van 1980 veranderde 
de aard van de relaties opnieuw. De Koude Oorlog, de 
Iraanse revolutie en de strategische belangen van het 
Westen, maakten een meer intensieve Turks-Israëlische 
coöperatie noodzakelijk. Israël werd een zeer belang-
rijke wapenleverancier van Turkije, de NAVO-lidstaat 
met het tweede grootste leger. De strategische driehoek 
Washington-Tel Aviv-Ankara werd naarstig verder uit-
gebouwd. In 1998 werd het bondgenootschap tussen de 

drie landen nog bezegeld met gemeenschappelijke mili-
taire manoeuvres. Sinds het aantreden in Turkije van de 
AKP-regering in 2002 veranderde de Turkse positie in 

deze driehoeksalliantie. Dit heeft niets te maken met de 
islamitische accenten die de AKP legt in haar ideologie 
of beleid, maar eerder met haar betrachting om van Tur-
kije een regionale macht van betekenis te maken in het 
Midden-Oosten. Deze betrachting is gedeeltelijk geba-
seerd op pure nostalgie naar het machtige Ottomaanse 
rijk en er wordt dan ook naar verwezen met de term 
‘neo-Ottomanisme’. Turkije ziet in het machtsvacuüm 
dat door de recente ontwikkelingen in de Arabische 
wereld is ontstaan een opportuniteit om haar regionale 
ambities waar te maken en het trekt hierbij een alsmaar 
uitdrukkelijkere anti-Israëlische kaart.

Sinds de eerste verkiezingsoverwinning van de AKP 
begon de nieuwe Turkse regering een proces dat de po-
litieke macht van de haar vijandig gezinde legerleiding 
aan banden moest leggen. De tweede verkiezingsover-
winning van de AKP in 2007 verscherpte deze binnen-
landse machtsstrijd, die recent in het voordeel van de 
AKP uitdraaide toen de volledige kemalistische leger-
top afgelopen zomer ontslag nam. Op buitenlands vlak 
profileerde Turkije onder de AKP zich initieel als een 
ontluikende regionale macht die met geen enkel buur-
land problemen wilde. Het bouwde zelfs diplomatieke 
relaties uit met aartsvijanden Griekenland en Armenië. 
De Turkse regering probeerde zich ook als bemiddelaar 
op te werpen in regionale conflicten (bvb. tussen Is-
raël en Syrië) in een poging de nagestreefde suprematie 
in de regio een concrete inhoud te geven en te recht-
vaardigen. Het viel echter te voorspellen dat de neo-
Ottomaanse ambities van Turkije niet in goede aarden 
zouden vallen bij Israël. Deze staat zag het Turks stre-
ven als een rechtstreekse concurrentie voor de eigen 
machtspositie in de regio. In december 2008, tijdens 
het staatsbezoek van de toenmalige Israëlische premier 
Ehud Olmert aan Turkije, wees hij premier Erdog˘an's 
voorstel om hem te helpen de hinderpalen voor vre-
desonderhandelingen met de Palestijnen te elimineren, 
van de hand. De dag na het bezoek ontketende Israël 
zijn oorlog in Gaza. Operatie ‘Gegoten Lood’ werd in 
Ankara geïnterpreteerd als het Israëlische antwoord op 
de ambities van Turkije. Een ijzige periode in de Israë-
lisch-Turkse betrekkingen werd daarmee ingeluid. De 
toon vanuit Ankara verscherpte. Op 30 januari 2009, 
tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos (Zwit-
serland) ontstond er een verhitte discussie tussen de  
Israëlische president Shimon Peres en de Turkse pre- 

turkije ziet in het 
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waar te maken. 



31

D
O

S
S

IE
R

mier Erdog˘an, 
die er de Israëli-
sche militaire ac-
tie in Gaza zwaar 
b e k r i t i s e e r d e . 
De woordenwis-
seling eindigde 
toen Erdog˘an 
boos het podium 
verliet. Vele Wes-
terse waarnemers 
deden de woede-
uitbarsting van 
Erdog˘an toen af 
als interne poli-
tieke propaganda. 
In Turkije was de 
bevolking in ver-
schillende steden 
immers massaal 
op straat gekomen 
om te protesteren tegen operatie Gegoten Lood. De 
Israëlisch-Turkse diplomatieke betrekkingen koelden 
verder af, maar werden niet afgebroken. Op 11 okto-
ber 2009 zou er een militaire oefening plaatsvinden in 
Turkije met Israël, Italië en de Verenigde Staten, maar 
Ankara verbood de Israëli’s om deel te nemen. De anti-
Israëlische retoriek werd opgevoerd, maar tegelijkertijd 
bleef Turkije militair materiaal bestellen bij Israël en 
werd de militaire samenwerking tussen de inlichtingen-
diensten van beide landen verdiept.

reCente esCalatie

Op 11 januari 2010 werd de Turkse ambassadeur 
in Israël, Çelikkol, publiekelijk vernederd toen hij 
tijdens een vergadering met de Israëlische vice-mi-
nister van Buitenlandse Zaken, Ayalon, een minder 
hoge stoel kreeg toegewezen. Terwijl de camera’s al 
aan het rollen waren zei Ayalon tegen zijn assisent: 
“het belangrijkste is dat je kan zien dat hij lager zit 
dan ons... dat er maar één vlag (de Israëlische) op 
tafel staat en dat we niet aan het lachen zijn.” Dit 
diplomatiek incident viel echter volledig in het niet 
bij de Israëlische aanval op de ‘Gaza Freedom Flo-
tilla’ later dat jaar. Op 31 mei werd het schip ‘Mavi 
Marmara’ op weg naar de Palestijnse Gaza-strook in 
internationale wateren geënterd en bestormd door 
Israëlische soldaten. Negen Turkse activisten lieten 
daarbij het leven. Premier Erdog˘an omschreef de 
Israëlische raid als “staatsterrorisme”, trok de Turkse 
ambassadeur uit Israël terug en eiste excuses. Maar 
ondanks de Turkse retoriek werden de diplomatieke 
betrekkingen tussen beide landen niet opgeschort. 
De AKP-regering verkondigde alleen maar dat ze de 
bestaande akkoorden zou herzien. Het werd op dat 
moment immers niet opportuun bevonden door de 
Turkse regering en zeker niet door de kemalistische 
legerleiding om alle bruggen op te blazen. De geplan-
de modernisering van heel wat militair materiaal was 
immers afhankelijk van leveringen uit Israël. 

Toen de officiele conclusies van het Palmer rapport 
-het VN onderzoek over het flotilla incident- op 2 sep-
tember 2011 gepubliceerd werden, verzuurden de reeds 
verstoorde relaties tussen Israël en Turkije helemaal. De 
VN-onderzoekscommissie stelde: “de beslissing om aan 
boord te gaan van de vaartuigen op zo’n gewelddadige 
wijze en op zo’n grote afstand van de zone van de blok-
kade, zonder finale waarschuwing vlak voor het ente-
ren, was excessief en onredelijk”. Maar de commissie 
oordeelde onder meer ook dat de Israëlische blokkade 
van de Gaza-strook legaal is. De conclusies van het rap-
port leidden overal ter wereld tot heel wat protest. Tur-
kije was het meest vocaal hierin. De Israëlische ambas-
sadeur in de Verenigde Staten stelde expliciet dat zijn 
land zich niet zou excuseren bij Turkije. Erdoğan zei 
in de Turkse pers dat Israël reageert als een “verwend 
jongetje” en verklaarde dat Turkije van plan is om de 
Israëlische blokkade van de Gaza-strook aan te vechten 
voor het Internationaal Gerechtshof. Turkije degradeer-
de onmiddellijk het niveau van de diplomatieke betrek-
kingen met Israël. Het schortte ook alle handelsrelaties 
die gerelateerd zijn aan de defensieindustrie en alle mi-
litaire relaties met Israël op. Ankara kondigde eveneens 
aan de militaire bewaking in de Middellandse Zee te 
willen opvoeren “om de vrijheid van navigatie” te ga-
randeren. Machtsvertoon ten opzichte van Israël speelt 
echter een veel grotere rol bij deze aankondiging van 
een militaire ontplooiing in de Middellandse Zee dan 
de bezorgdheid over de vrije doorgang van mogelijke 
nieuwe activistenvloten. Dit past immers volledig in 
het kader van de neo-Ottomaanse ambities van Turkije.

De ontplooiing van de Turkse marine in de Middel-
landse Zee kan men ook plaatsen binnen een ander as-
pect van de huidige Turks-Israëlische crisis: de enorme 
aardgasreserves van het Leviathan-veld in de Middel-
landse Zee. Volgens berichten zou in het oostelijk Mid-
dellandse Zeebekken, in een gebied tussen Cyprus en de 
kusten van Libanon, Israël en de Gaza-strook, ongeveer 
3,5 miljard m³ aardgas zitten. Zowel Israël, Libanon, de 
Palestijnen, de Grieks-Cyprioten als de Turks-Cyprio-
ten (bij monde van Turkije) beweren recht te hebben 

Erdoğan's dubbele standaard
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op de exploitatie van dit gegeerde aardgasveld. In het 
VN-zeerechtverdrag van 1982 zijn de maritieme econo-
mische zones onduidelijk gedefinieerd, wat de betwis-
ting van het gebied nog gecompliceerder maakt. Israël 
sloot alvast een samenwerkingsakkoord met Grieks-
Cyprus over de verdere exploratie van het gebied en 
de ontginning van de aardgas. De AKP-regering is zeer 
misnoegd over dit akkoord en eist een deel van de koek. 
Erdoğan stuurde het Turkse onderzoeksschip Piri Reis 
alvast naar het gebied om de mogelijkheden voor 
gaswinning te onderzoeken. Daarbij werd benadrukt 
dat de Turkse marine voor bescherming zou zorgen.  
Dit leidde tot kwade reacties bij de Grieken en de  
Israëli’s, maar Turkije is er in alle ernst van overtuigd 
dat het goed uitgerust is voor eventuele militaire nood-
situaties. 

israël, turkije en  
het westen

Ondertussen lijkt de huidige Israëlisch-Turkse crisis 
bol te staan van de tegenstrijdigheden. Er zijn immers 
ook heel wat elementen die beide landen verbindt. Zo 
zijn de economieën van beide landen zeer afhanke-
lijk van het Westen, maar ook van elkaar. Op 1 januari 
2000 tekenden Ankara en Tel Aviv het Turks-Israëlische 
Vrijhandelsakkoord. Het eerste akkoord van die aard 
tussen de joodse staat en een land met een moslim-
meerderheid. Israël importeert jaarlijks zo’n 1,8 miljard 
dollar aan goederen en diensten uit Turkije en expor-
teert voor 1,5 miljard dollar in omgekeerde richting. In 
de eerste 6 maanden van 2011 is de onderlinge handel 
zelfs gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 
het jaar ervoor. 

Israël en Turkije hebben verder de zeer nauwe ban-
den met de NAVO, de VS en Europa gemeen, en de inte-
gratie in de globale strategieën van het Westen zijn een 
constante in het buitenlands beleid van beide landen. 
Deze beleidslijnen staan niet ter discussie. Vandaar on-
getwijfeld het onvermoeibare benadrukken van AKP-
functionarissen dat Turkije zich keert “tegen de Isra-
elische regering, maar niet tegen de Israëlische staat”. 
In die zin kan worden gesteld dat de huidige crisis er 
één is tussen de regeringen van beide landen en niet 
tussen de staten zelf. 

Tijdens de samenkomst van de Algemene Vergade-
ring van de VN afgelopen september vroeg de Ameri-
kaanse president Obama persoonlijk aan de Turkse pre-
mier Erdoğan om het diplomatieke conflict met Israël zo 
rap mogelijk op te lossen. Uit Turkse regeringskringen 
hoort men steeds dat er tussen Turkije en de VS geen 
problemen zijn. Verschillende signalen uit Washington 
geven aan dat de VS niet erg gelukkig is met de huidige 
regering van hardliners in Israël. Het bulldozer-beleid 
van de Netanyahu-Lieberman coalitie zou de stabiliteit 
in de regio in gevaar kunnen brengen en bijgevolg ook 
de strategische belangen van Washington. Obama wil 
graag nog een tweede mandaat binnenhalen dus zijn 
handen zijn gebonden door de Amerikaanse interne 
politieke ontwikkelingen en door de druk van de zio-
nistische lobby in de VS. De AKP kan bij haar regionale 
ambities op een zekere onuitgesproken steun van de VS 

rekenen, omdat Erdoğan bewezen heeft dat hij momen-
teel de enige regeringsleider is die het zich kan permit-
teren om Israël te trotseren. Ondanks de sympathie die 
hem dat oplevert in de Arabische wereld, blijft Turkije 
bovendien klaar staan om de Amerikaanse en Europese 
belangen te verdedigen. Zo zullen er onderdelen van 
het NAVO-raketschild geïnstalleerd worden in Turkije 
en kan de NAVO op Ankara rekenen als deelnemer aan 
alle buitenlandse NAVO-interventies (Afghanistan,  
Libië). Op die manier lijkt Turkije de perfecte partner  
te worden voor de Amerikaanse belangen in het  
Midden-Oosten. De VS laat Ankara voorlopig dan ook 
begaan.

De AKP is er zich ten zeerste van bewust dat de  
onverzettelijke houding ten opzichte van Israël popu-
lariteit en steun opleveren in de Arabische wereld. Dit 
helpt bij het nastreven van goede contacten met de 
Arabisch-islamitische landen in de regio. De AKP weet 
immers ook dat de neo-Ottomaanse regionale ambities 
van Turkije zonder de steun en de sympathie van de 
Arabische landen nooit verwezenlijkt zullen worden. 
Zonder een zekere vijandschap ten opzichte van Israël, 
is er geen sympathie en geen leiderschap. Zo simpel kan 
machtspolitiek functioneren.

Het Israëlisch-Turks conflict kan men dus ka-
deren in de recente veranderingen in de Arabische 
wereld, de strategische belangen van het Westen, de 
regionale machtsstrijd voor de ontginning van de 

energiegrondstoffen, en vooral de regionale ambities 
en aanspraken van het nieuwe Turkije en de machts-
strijd die hieruit voortvloeit met een compromisloze 
Israëlische regering. Toch mag men niet uit het oog 
verliezen dat Turkije en Israël ondanks de recente 
moeilijkheden nog steeds op elkaar aangewezen zijn. 
De anti-Israëlische retoriek verandert hier voorlopig 
niets aan. De vraag of Turkije in haar opzet zal slagen 
om het leiderschap in de Arabisch-islamitische we-
reld op zich te nemen, blijft ondertussen open. On-
danks de momenteel grote sympathie voor Erdog˘an 
zijn de landen in de regio de Ottomaanse heerschap-
pij evenmin als het Westers kolonialisme vergeten. 
Ook in de Arabische landen (zeker in Egypte) wordt 
het openlijk herkenbare imperiale streven van  
Ankara dus met Argusogen gevolg. Eén ding is ze-
ker: net zoals het waanzinnige Turkse plan om  
de opborrelende Koerdische kwestie aan te pak-
ken door massaal militaire middelen in te zetten,  
wordt het streven naar vrede in de regio niet gediend 
door de neo-Ottomaanse ambities van het nieuwe 
Turkije.  n    
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Het rakettenschild:  
een stand van zaken | georges spriet

Met nieuwe ontwikkelingen in Turkije en Spanje wordt de eerste fase ingezet van het rakettenschild in 
Europa, uitgewerkt door het Pentagon en goedgekeurd door de NAVO in November 2010 in Lissabon.
 

President Obama wijzigde al in 
september 2009 de plannen voor het 
rakettenschild in Europa van zijn 
voorganger G.W. Bush door een aan-
passing van de fundamentele doelstel-
ling. Daar waar G.W. Bush het als een 
onderdeel van de continentale ver-
dediging van de VS zag, formuleerde 
Obama de nieuwe doelstelling als: de 
verdediging van het Europese grond-
gebied en het Midden-Oosten, onder 
meer tegen een eventuele aanval van 
Iran. Dit moest de Russen gerust stel-
len, alsook de bondgenoten die hier-
omtrent met Moskou geen spanning 
wilden creëren. Door een accent te 
leggen op het gebruik van echt func-
tionerende technologie kwam Obama 
tegemoet aan de kritiek dat het groot-
schalige afweersysteem technisch nog 
niet klaar is. Om de heroriëntering 
waar te maken heeft het Pentagon een 
'Phased Adaptive Approach' (PAA) uit-

gewerkt voor de installatie van het ra-
kettenschild in Europa, een aanpak in 
verschillende fases dus. In een eerste 
fase -vanaf 2011- ontplooit de VS func-
tionerende antiraketsystemen in Eu-
ropa: onder meer het wapensysteem 
Aegis, uitgerust met SM-3 raketten. 
Aegis is ontworpen om van op oor-
logsschepen ballistische raketten te 
kunnen onderscheppen nadat ze zijn 
afgevuurd en vooraleer de wapenkop 

opnieuw de atmosfeer induikt. Ver-
der ontplooit de VS sensoren zoals 
de 'Army Navy/Transportable Radar 
Surveillance System' (AN/TPY-2),  
een mobiele radar die alle soorten 
langeafstandsraketten kan onder-
scheiden en ook kleine objecten van 
op grote afstand kan detecteren. De 
radar levert allerlei informatie op voor 
het raketafweersysteem en zorgt voor 
een uitbreiding van de operationele 
radius ervan. In latere fases van het 
rakettenschild-project worden zowel 
interceptoren als sensoren verder ont-
wikkeld en performanter gemaakt. 

turkije
Ter voorbereiding van de eerste 

fase van de PAA sloten de Verenigde 
Staten en Roemenië begin dit jaar een 
akkoord om 24 SM-3 interceptoren te 
stationeren op een oude luchtmacht-
basis in het zuiden van het land, waar 

maximaal 500 Amerikaanse soldaten 
zullen worden gelegerd. In mei 2010, 
was als onderdeel van het rakettenaf-
weersysteem al een batterij 'Patriot'-
raketten in Polen aangekomen, op 
een basis nabij de grens met Rusland. 
Begin september 2011 stemde Tur-
kije officieel in met het plan om een 
radar van het rakettenschild op zijn 
grondgebied te installeren. De opstel-
ling ervan in het zuiden van het land, 

moet Rusland enigszins geruststellen 
omdat de meeste Russische raketten 
tamelijk ver weg in het noord-westen 
en in Siberië zijn opgesteld. De radar 
in Turkije zal ook verbonden zijn met 
de NAVO-oorlogsschepen in de Mid-
dellandse Zee die met hun intercep-
toren een vijandige raket kunnen 
uitschakelen vooraleer die zijn doel 
bereikt heeft. Men neemt aan dat het 
om de X-Band radar AN/TPY-2 gaat, 
die deel uitmaakt van het THAAD-
systeem, een programma dat ontwor-
pen werd om op hoge hoogtes en zelfs 
in de ruimte middellange-afstandsra-
ketten te onderscheppen. Dergelijke 
radar beschikt over een reikwijdte van 
zo'n 1000 km en kan de rol spelen van 
observatiepost. Het kan de lancering 
van een raket vroegtijdig detecteren, 
alsook het traject ervan. De radar in 
Turkije zal worden bestuurd vanuit 
het NAVO-controlecentrum in Duits-
land, maar de inlichtingen die het ver-
zamelt, moeten gedeeld worden met 
Ankara.

Een belangrijke politieke vraag 
komt hierbij naar voor, met name 
welke rol deze radar zal spelen bij de 
verdediging van Israël. Dit land be-
schikt al over een anti-raketsysteem 
in de Negev-woestijn, waar een con-
tingent Amerikaanse soldaten een 
gelijkaardige radar en 'Patriot'-onder-
scheppingsraketten bestuurt. Turkije 
is niet te vinden voor nog meer span-
ningsvelden in de regio en wil niet dat 
beide systemen – de radar in Turkije 
en de radar in Israël – geïntegreerd 
worden. Sedert enige tijd zijn de mi-
litaire relaties tussen beide landen 
er inderdaad op verslechterd, maar 
volgens de Amerikaanse pers zijn er 
geen garanties gegeven aan Ankara 
over de mogelijke integratie van de 
radarsystemen, noch over de Turkse 
inbreng bij de operatie van de radar op 
Turks grondgebied. De beslissingen 
liggen bij het NAVO-controlecentrum 

Zowel Rusland als China zouden wel 
eens in de verleiding kunnen komen 

om hun nucleaire capaciteiten uit 
te breiden ter compensatie van het 

rakettenschild in Europa. 
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in Duitsland en bij het Pentagon. Het 
defensieschild functioneert maar 
dankzij de snelle circulatie van infor-
matie tussen de verschillende com-
ponenten, vandaar het belang van de 
integratie van alle onderdelen. Stel-
len we ons even een Israëlische ver-
rassingsaanval op Iran voor, gevolgd 
door een militair antwoord vanuit 
Teheran. In dit geval zou de aanwe-
zigheid van Amerikaanse troepen in 
Israël gebruikt kunnen worden om de 
NAVO-solidariteit in te roepen. Ieder 
onderdeel van de militaire machine-
rie van de NAVO zal dan ingeschakeld 
worden, los van de politieke inschat-
tingen van de Turkse leiders. 

spanje 
Begin oktober 2011 maakten 

de Spaanse regering en de Obama-
administratie hun akkoord bekend 
om vanaf 2013 -als onderdeel van het 
rakettenschild- vier oorlogsschepen 
uitgerust met het Aegis-systeem op 
de marinebasis van Rota te ontplooi-
en. De marinebasis van Rota bevindt 
zich op zo'n 100 km ten noord-westen 
van Gibraltar en doet al sedert de ja-
ren 1950 dienst als belangrijke over-
zeese basis voor het VS-leger. De vier 
oorlogsschepen zullen begeleid wor-
den door 1200 VS-militairen en 100 
civiele personeelsleden. Ze komen 
de andere Amerikaanse soldaten op 
Rota vervoegen, wiens aantal mo-
menteel slechts een derde bedraagt 
van de afgesproken maxima. Hoewel 
de precieze voorwaarden voor de aan-
wezigheid in Spanje van deze nieuwe 
buitenlandse militairen nog moeten 
worden overeengekomen, heeft de 

regering Zapatero alvast ingestemd. 
Het Pentagon kan in eigen land dus 
al de budgetten aanvragen die nodig 
zijn om deze ontplooiing te fi nancie-
ren. Dit akkoord met Spanje zal ook de 
Amerikaanse strategische doelstelling 
van een permanente aanwezigheid 
van VS-oorlogsschepen in de Middel-
landse Zee en het oosten van de Atlan-
tische Oceaan vergemakkelijken. Het 
oorlogsschip de USS Monterrey -uit-
gerust met SM-3 raketten- opereert 
ondertussen al zo'n 7 maanden in de 
Middellandse Zee. 

In Spanje zal ook het NAVO-cen-
trum voor luchtoperaties van Torrejon 
(Madrid) deel uitmaken van het raket-
afweersysteem. 

reacties
Naast Polen, Roemenië en Turkije 

zijn er nog enkele Europese landen 
die hun diensten aanbieden: Neder-
land met zijn radars op fregatten en 
Frankrijk denkt met sensoren en satel-
lieten zijn bijdrage te stoff eren. Met al 
deze recente ontwikkelingen -de radar 
in Turkije, de interceptoren in Roeme-
nië, het wapensysteem Aegis op de 
Amerikaanse oorlogsschepen in de 
Middellandse Zee- zou de zuidelijke 
fl ank van Europa moeten gedekt zijn 
tegen hypothetische aanvallen vanuit 
het Midden-Oosten. 

De Russische minister van Buiten-
landse Zaken reageerde behoorlijk 
nerveus op het recente Spaans-Ame-
rikaanse akkoord. De overeenkomst 
rond Rota wordt in Rusland bestem-
peld als een nieuwe, niet besproken 
en unilaterale stap “waardoor het 
project van het rakettenschild tot 

confrontatie leidt in plaats van tot 
samenwerking”. De belangrijkste 
bezorgdheid van Moskou betreft de 
graad van beweeglijkheid en de slag-
kracht van de interceptoren in de 
nabijheid van de Russische grenzen, 
zeker mochten ze opereren in het 
Noordpoolgebied, waar de Russische 
kernwapens liggen. De Russische 
strategen vrezen dat het Europees 
rakettenschild vanaf 2018 (wanneer 
de laatste twee fases van het PAA van 
start gaan) een negatieve impact zal 
hebben op de Russische nucleaire af-
schrikkingscapaciteit, m.a.w. dat de 
nieuwe interceptorraketten van het 
Europese rakettenschild technisch 
in staat zouden zijn om de Russische 
langeafstandsraketten te vernietigen. 
In fase 3 en 4 van het PAA zouden er 
immers zeer gesofi sticeerde raket-
ten geïntroduceerd worden (tweede 
generatie SM-3 raketten) die een 
veel verder bereik hebben. Rusland 
argumenteert dat het 'New START'-
akkoord (Verdrag voor de Vermin-
dering van Strategische Nucleaire 
Wapens) ondermijnd wordt door de 
capaciteit van deze geavanceerde 
SM-3 raketten. In het New START-
akkoord verbinden Moskou en 
Washington zich tot de inkrimping 
van hun strategisch nucleair arse-
naal tot elk 1550 stuks. Maar als 
Rusland aan zijn Europese grens 
omringd wordt door geavanceerde 
raketten die de Russische raketten 
gemakkelijk kunnen neerhalen, dan 
wordt het in een militair zwakkere 
positie gedrongen. Rusland dreigt er 
bijgevolg mee om het New START-
ontwapeningsakkoord -dat pas sinds 
februari 2011 van kracht is- op te bla-
zen. De geplande geavanceerde wa-
pens zouden niet alleen gemakkelijk 
Russische, maar ook Chinese stra-
tegische raketten kunnen viseren. 
Zowel Rusland als China zouden wel 
eens in de verleiding kunnen komen 
om hun nucleaire capaciteiten uit 
te breiden ter compensatie van het 
rakettenschild in Europa. Op die ma-
nier zou het schild dat Europa moet 
beschermen ironisch genoeg een 
nieuwe (nucleaire) wapenwedloop 
kunnen veroorzaken en brengt het 
de globale veiligheid in gevaar. Presi-
dent Obama is alleszins goed op weg 
om zijn zelfverklaarde ‘droom van 
een kernwapenvrije wereld’ eigen-
handig te kelderen. Wordt zeker 
vervolgd. n
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van militarisering  
naar bewapening van 
de ruimte? | pieter teirlinck

De ruimte is zowel van commercieel als militair belang. Wat de 
heuveltoppen in de Westhoek waren voor militaire planners tijdens 
de eerste wereldoorlog, dat is de ruimte in de 21ste eeuw:  
de ultieme plaats om een overzicht te krijgen over het strijdtoneel. 
De ruimte is reeds geruime tijd gemilitariseerd ter ondersteuning 
van de oorlogsvoering op aarde. Het merendeel van de raketten die 
op Irak neerkwamen voorafgaand aan de invasie in 2003, waren 
satelliet gestuurd. De VS maakt de grootste investeringen in de 
ruimte en is bijgevolg de trendsetter. In welke richting evolueert 
het Amerikaans militair ruimtevaartbeleid en wat zijn de huidige 
technologische evoluties? 

amerikaans militair 
ruimtevaartbeleid
Obama stelde bij zijn aantreden in 
2009 dat de ruimte onder zijn beleid 
niet zou bewapend worden. Dat was 
wel even anders onder G.W. Bush en 
zijn kompanen Rumsfeld en Che-
ney. Eén van de eerste beleidsdaden 
van Bush was het opblazen van het 
ABM-verdrag uit 1972, een akkoord 
waarbij de VS en Sovjet-Unie over-
eenkwamen om geen uitgebreid ra-
ketschild te bouwen teneinde een 
verdere wapenwedloop met strate-
gische wapens te voorkomen. Onder 
Bush werd de ontwikkeling van het 
huidig raketschild ('Missile Defense') 

-een systeem dat niet alleen vijan-
dige raketten maar ook satellieten 
kan neerhalen- gelanceerd en zwaar 
gefinancierd. Kenmerkend voor de 
internationale spanning tijdens het 
Bush-bewind was de anti-satelliet 
demonstratie van China, dat in 2007 
een oude weersatelliet vernietigde 
op 800 km hoogte met een raket. De 

VS reageerde met een gelijkaardige 
anti-satelliet demonstratie in 2008. 
Dit was de erfenis die Bush aan de 
nieuwe president naliet. Onder Oba-
ma werd een nieuw document inzake 
het civiele en militaire ruimtevaart-
beleid opgesteld ('National Space 
Policy', 2010). Een zekere stijlbreuk, 
maar zeker niet de beloofde grote 
beleidsverschuiving. Als belangrijk-
ste natie qua ruimtevaart pleit de VS 
in het document voor internationale 
samenwerking onder haar leider-
schap. Als basisprincipe hanteert 
het: “duurzame, stabiele en vrije 
toegang en gebruik van de ruimte”. 
Maar dit impliceert voor de VS ook 

het gebruik van de ruimte voor acti-
viteiten ten dienste van de nationale 
veiligheid. De VS zal maatregelen ne-
men ter verdediging en ter afschrik-
king van derden die het programma 
van de VS willen belemmeren of 
aanvallen. Na het beleidsdocument 
van 2010 volgde een jaar later een 
'National Security Space Strategy' 

dat meer inzoomt op het militaire 
aspect. “Ruimte is vitaal voor de na-
tionale veiligheid en onze mogelijk-
heid om bedreigingen te begrijpen, 
om onze macht globaal te projecte-
ren, om operaties uit te voeren …” Er 
bestaat dus geen twijfel over: de VS 
beschouwt de ruimte als essentieel 
om haar wereldwijde militaire su-
prematie te handhaven. “Een veilige 
omgeving in de ruimte moet gewaar-
borgd worden door gedragsnormen 
af te spreken. Verdragen kunnen 
overwogen worden als ze evenwich-
tig, verifieerbaar en in het belang van 
de VS zijn”. Dat klinkt positief, maar 
de VS wijst sedert 1982 consequent 
elk voorstel voor een Verdrag ter Pre-
ventie van een Wapenwedloop in de 
Ruimte (PAROS) af, terwijl ongeveer 
alle landen van de Algemene Verga-
dering van de VN, minus de VS en 
Israël, dit wensen. Rusland en China 
dienden samen reeds een voorstel in, 
maar kregen het deksel op de neus 
van de VS. Vrijwillige normen kun-
nen voor de VS wel besproken wor-
den. Het bekijkt een voorstel van de 
EU i.v.m. vrijwillige afspraken over 
het gedrag in de ruimte ('Code of 
Conduct for Outer Space Activities'). 
Net zoals bij de commerciële ruim-
tevaart zoekt de VS ook op militair 
vlak samenwerking met commer-
ciële partners en bondgenoten. De 
bedoeling is om “actief de verkoop 
van VS materiaal te promoten en 
te integreren in de bestaande VS-
architectuur” en samen te werken 
op vlak van raket-detectie. Ook hier 
zeer duidelijke taal: commerciële-
militaire belangen staan voorop, de 
bondgenoten mogen meedoen door 
Amerikaans militair materiaal aan 
te kopen dat naadloos geïntegreerd 
kan worden binnen de bestaande 
VS-architectuur, wat de VS zowel op 
financieel als militair vlak ten goede 
komt en de bondgenoten verder in 
haar invloedssfeer trekt. Over de ca-
paciteiten, plannen en opties ter af-
schrikking, verdediging en verslaan 
van vijandige bewegingen blijft het 
document vaag. Dat moet gebeuren 
via “een meervoudige aanpak be-
staande uit diplomatie, internatio-
nale partnerschappen, veerkrach-
tige systemen die aanvallen kunnen 
weerstaan, voldoende informatie 
over de situatie in de ruimte ('Space 
Situational Awareness') en voldoen-
de capaciteit om nieuwe systemen 

Het probleem met de zogenaamd 
defensieve ruimtetechnologieën is 

dat ze ook gebruikt kunnen worden 
voor offensieve doeleinden.
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naar de ruimte te lanceren in geval 
van nood”. Het beleidsdocument 
schetst de theorie, maar waar werkt 
de VS in de praktijk aan?

ruimte-ondersteuning 
voor oorlogsvoering 
op aarde
De ruimtetechnologie die het mili-
taire apparaat op aarde ondersteunt, 
zijn satellieten voor navigatie, com-
municatie en spionage. Een modern 
leger is machteloos zonder. De VS 
heeft ongeveer de helft en Rusland 
een kwart van de 164 militaire sa-
tellieten. Het Amerikaans ministe-
rie van Defensie spendeert in 2011 
meer dan 10 miljard dollar alleen 
aan satellieten, daarbovenop komen 
nog de budgetten van het 'National 
Reconaissance Office' (spionage-
satellieten), 'National Geo-Spatial 
Agency' en 'Missile Defense Agency'. 
Het Amerikaans GPS-navigatiesy-
steem is algemeen bekend en wordt 
gebruikt voor zowel civiele als mili-
taire doeleinden. Verschillende mi-
litaire satellietsystemen zijn actief 
(o.a. MILSTAR) voor communicatie 
tussen de verschillende legereenhe-
den, ook tijdens militaire operaties. 
De VS werkt ondertussen aan een 
nieuwe generatie communicatiesa-
tellieten voor het leger ('Advanced 
Extremely High Frequency') die MIL-
STAR moet vervangen. Dit systeem 
kost ondertussen 12,5 miljard dollar 
(een veelvoud van wat voorzien was) 
en kampt met technische problemen 
en achterstand. Waarschuwings- en 

volgsystemen voor raketaanvallen 
die al sinds de jaren 1960 actief zijn, 
worden ondertussen vernieuwd, ze-
ker in het kader van het raketschild. 
De nieuwe technologie ('Space Based 
Infrared System') kostte al 17 miljard 
dollar (reeds 4 keer duurder dan 
voorzien) en de ontwikkeling ervan 
loopt ook al jaren achter op schema. 
Voor de moderne oorlogsvoering 
met onbemande vliegtuigen is er 
zo’n grote datastroom nodig dat de 
VS ondanks haar overwicht qua mi-
litaire satellietinstallaties in toene-
mende mate afhankelijk wordt van 
commerciële satellietoperatoren we-
gens een nijpend capaciteitstekort. 
Het ministerie van Defensie is onder-
tussen de grootste klant bij commer-
ciële satellietbedrijven. Bijkomend 
probleem is dat er zoveel informatie 
binnenkomt dat het moeilijk wordt 
om alle data te analyseren. Alleen al 
de hoeveelheid info die vandaag bin-
nenkomt over Afghanistan is meer 
dan vijf keer zoveel als tijdens het 
hoogtepunt van de oorlog in Irak. 
De datastroom komt overeen met 
2,5 miljoen langspeelfilms per dag!  

bescHerming van  
ruimtesystemen
Omdat ruimtesystemen zo essentieel 
zijn, wordt gezocht naar bescher-
mingsmaatregelen: de detectie en 
het weerstaan van aanvallen of zo’n 
snel mogelijk systeemherstel na een 
aanval. Satellieten zijn omwille van 
hun afstand tot de aarde minder 
kwetsbaar voor fysieke aanvallen. 

Mochten zij toch ‘beschoten’ worden 
dan zijn er twee mogelijke bescher-
mingsmechanismen: het verplaats-
baar maken van satellieten of een 
overlapping in het systeem voorzien 
via commerciële satellieten of satel-
lieten van bondgenoten, zodat het 
verlies van één satelliet het ganse 
systeem niet buiten werking stelt. De 
VS werkt aan beiden. De grondsta-
tions waarmee satellieten commu-
niceren zijn kwetsbaarder. Militaire 
grondstations zijn misschien wel 
goed beschermd, maar commerci-
ele zijn dat niet en aangezien zij ook 
zeer belangrijk zijn voor het militair 
apparaat vormen zij een achilleshiel. 
Naast directe fysieke aanvallen zijn 
de computers van satellietsystemen 
ook gevoelig voor cyberaanvallen 
('hacking') of elektronische aanval-
len d.w.z. het hinderen of onder-
breken van het informatiesignaal 
('jamming'). Omdat de VS deze drei-
ging heel serieus neemt heeft het in 
2009 een nieuw militair commando 
in het leven geroepen: USCYBER-
COM. De VS ontwikkelt verder ook 
detectiesystemen om aanvallen op 
haar ruimtesystemen snel te kun-
nen opmerken, zowel van op aarde 
('RAIDR') als van in ruimte ('Space 
Based Space Surveillance'). Om over 
de nodige capaciteit te beschikken 
om heel vlug vernietigde satellieten 
te kunnen vervangen, wordt zwaar 
ingezet op de ontwikkeling van nieu-
we raketten die lichte satellieten snel 
kunnen lanceren. Zo ontwikkelt het 
ruimtevaartbedrijf 'SpaceX' verschil-
lende nieuwe types raketten. Boeing 
ontwikkelt voor het ministerie van 
Defensie de X-37, een onbemand, 
herbruikbaar ruimtetuig waar heel 
wat controverse rond bestaat. Het is 
niet duidelijk voor wat de X-37 pre-
cies moet dienen: om satellieten in 
de ruimte te brengen, satellieten uit 
de ruimte te halen of voor spionage-
doeleinden? In 2010 en 2011 werden 
succesvolle testvluchten gemaakt. 
Het probleem met dergelijke defen-
sieve technologieën is dat ze op zich 
ook gebruikt kunnen worden voor 
de aanval. Geavanceerde detectiesy-
stemen maken satellieten kwetsbaar 
omdat ze heel precies gelokaliseerd 
kunnen worden. Verplaatsbare sa-
tellieten kunnen even goed gebruikt 
worden om andere satellieten aan 
te vallen. Raketten om satellieten 
te lanceren kunnen tevens gebruikt 
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worden om satellieten uit de lucht 
te schieten. 

De VS werkt bovendien niet alleen 
actief aan zijn verdediging. Zo zijn er  
2 legereenheden uitgerust met syste-
men om satellietcommunicatie tij-
delijk te verstoren. De technologie is 
niet zo ingewikkeld en de VS heeft er 
ook geen monopolie op. Braziliaan-
se hackers slaagden er in december 
2009 bijvoorbeeld in om satellieten 
van de Amerikaanse zeemacht te 
kraken en er radio-uitzendingen mee 
te doen. Om satellieten van op aarde 
te kunnen vernielen, moet een land 
over een raket- of lasercapaciteit 
beschikken en voldoende sensoren 
om de satellieten te lokaliseren. Een 
wolk van metalen stukjes in de baan 
van een satelliet brengen is reeds 
voldoende om die te beschadigen, 
maar het meest efficiënt is een sa-
telliet beschieten. Reeds jaren doet 
de VS onderzoek naar laserwapens. 
De VS beschikt in het kader van haar 
raketschild-project over raketsyste-
men zoals het 'AEGIS'-systeem met 
SM-3 interceptoren op schepen en 
over een 'Ground-Based Defense'-
systeem op land (tegen ballistische 
raketten). Het raketschild kan dus 
aangewend worden om satellieten 
te vernietigen, dat demonstreerde 
de VS reeds in 2008. Onbeschermde 
satellieten kunnen ook vernietigd 
worden door een elektromagneti-
sche puls, veroorzaakt door nucleai-
re wapens te ontsteken in de ruimte. 
Tal van landen beschikken over de 
benodigde raketsystemen én kern-
wapens, maar het 'Outer Space Ver-
drag' (1967) verbiedt het gebruik van 
kernwapens in de ruimte. 

soorten ruimteWapens
De zoektocht naar technologie 

om in de ruimte zelf ruimtetuigen te 
benaderen en eventueel te vernietigen 
is ook volop aan de gang. Zo zijn er 

de microsatellieten: handig om repa-
raties uit te voeren, maar potentieel 
ook bruikbaar als wapen. Ze zijn veel 
lichter en dus goedkoper dan klas-
sieke satellieten om te lanceren. Ze 
zijn ook veel wendbaarder, zodat ze 
in de nabijheid van andere satellieten 
kunnen gemanoeuvreerd worden. De 
VS experimenteerde reeds met 'MI-
TEX'-microsatellieten in 2009 die een 
falende satelliet in een baan rond de 
aarde benaderden. 

Wat het meest tot de verbeelding 
spreekt van militaire fantasten is het 
wapentuig dat in de ruimte opgesteld 
wordt en gericht is tegen doelwitten 
op aarde, bijvoorbeeld tegen raketten 
die van op aarde gelanceerd worden 
naar de ruimte. De toegang tot de 
ruimte zou zo effectief kunnen be-
perkt worden. Bovendien wordt elke 
plaats op aarde een potentieel doel-
wit. Tijdens de Koude Oorlog werd er 
in de VS en de Sovjet-Unie veel onder-
zoek verricht naar dergelijke 'Space 
Based Weapons', dat kunnen raketten 
zijn, metalen staven ('Rods of God') of 
energiestralen (laser). Een dergelijk 
systeem in de ruimte plaatsen houdt 
echter enorme technische uitdagin-
gen in. Tot nog toe is zo'n wapen nog 
nooit effectief getest of ontplooid in 
de ruimte. Zowel de Sovjet-Unie als 
de VS ondernamen pogingen tijdens 
de Koude Oorlog om ruimtelasers te 
ontwikkelen. Het 'Space Based Laser'-
programma van de VS werd in 2002 
gestaakt, maar Amerika werkt in het 
kader van zijn raketschild nog steeds 
aan een 'Airborne Laser', een laser 
gemonteerd op een Boeing 747-vlieg-
tuig. Die laser moet raketten in hun 
opstijgfase detecteren en neerhalen. 
In 2010 waren er testen. Er werd in-
tussen meer dan 5 miljard dollar aan 
dit project besteed. 'Space Based 
Interceptors' is een andere militaire 
droom die voorlopig niet gereali-
seerd geraakt. Het is een systeem dat 

ook in het kader van het raketschild 
werd ontwikkeld om raketten uit te 
schakelen vanuit de ruimte. Hoewel 
er aanvankelijk grote budgetten voor 
werden vrijgemaakt, lijkt het erop dat 
de Amerikaanse politici goed besef-
fen dat een dergelijk offensief wapen 
heel wat kwaad bloed zou zetten bij 
andere landen. Los daarvan zou de 
investering om dit systeem globaal 
toe te passen ook buitengewoon hoog 
zijn. Enkel en alleen de theoretische 
lanceerkosten om voldoende syste-
men in de ruimte te krijgen over een 
breedtegraad die Iran, Irak en Noord-
Korea bedekt, zou reeds meer dan  
44 miljard dollar kosten.

conclusie
De militarisering van de ruimte is een 
feit, van een echte bewapening kan 
men gelukkig nog niet spreken maar 
zeer verontrustend is het groot aantal 
systemen in ontwikkeling die bruik-
baar zijn voor zowel verdediging als 
aanval. De grote militaire afhankelijk-
heid van ruimtesystemen leidt tot een 
grote kwetsbaarheid, waar het mili-
tair-industrieel complex alleen een 
afdoend antwoord op lijkt te kunnen 
geven met nog meer militaire ruim-
tesystemen. Het is jammer dat de VS 
als belangrijkste speler in de ruimte 
deze kaart uitdrukkelijk trekt. Want 
de andere ruimtevarende landen zul-
len niet achterop willen hinken, wat 
op termijn tot een nieuwe wapenwed-
loop in de ruimte zal leiden -voortdu-
rend gevoed door grote militaire on-
derzoeksbudgetten, technologische 
innovaties en de competitie tussen 
grote militaire bedrijven. Het zou be-
ter zijn voor de globale veiligheid en 
het Amerikaans budget als de VS de 
verantwoordelijkheid zou nemen om 
een internationaal verdrag op te stel-
len dat de verdere miljardenverslin-
dende militarisering van de ruimte 
verbiedt.   n

Het zou beter zijn voor de globale veiligheid en het 
Amerikaans budget als de VS de verantwoordelijkheid 
zou nemen om een internationaal verdrag op te stellen 

dat de verdere miljardenverslindende militarisering  
van de ruimte verbiedt.
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amerika's geheime 
drone-basissen | nick turse

Op de wereldkaart verschijnen er alsmaar meer: faciliteiten voor 
onbemande vliegtuigen (drones) in een uitbreidend Amerikaans 
rijk van gespecialiseerde militaire basissen. Ondanks regelmatige 
nieuwsberichten over de moordcampagnes via drones ter onder-
steuning van de Amerikaanse oorlogen, zijn de meeste van deze 
dronebasissen onopgemerkt gebleven. Ze werden bijvoorbeeld nog 
nooit geteld en bleven dus verbazend anoniem -tot nu. 

een Heel rijk van basissen
Op basis van militaire documenten, 
verslagen in de pers en andere vrij 
verkrijgbare informatie voerde het on-
afhankelijk journalistiek project Tom-
Dispatch een diepgaand onderzoek 
uit dat ten minste 60 basissen iden-
tificeerde die gerelateerd zijn aan de 
drone-operaties van het VS-leger en 
de Centrale Inlichtingendienst (CIA). 
Het zouden er echter meer kunnen 
zijn, want de geheime sfeer die rond 
de oorlogsvoering met drones hangt, 
zorgt ervoor dat de totale omvang en 
het bereik van deze basissen eigenlijk 
onbekend blijft.

Sommige van deze dronebasissen 
bestaan uit niet meer dan een desola-
te landingsstrook. Anderen zijn uitge-
breid geëquipeerd met hoogtechnolo-
gisch materiaal. De dronebasissen zijn 
de ruggengraat van een nieuwe Ame-
rikaanse manier van oorlogsvoering 
gebaseerd op robotica. Ze zijn ook 
de laatste nieuwe ontwikkeling in de 
projectie van de Amerikaanse macht 
over de rest van de wereld. Ze stellen 

de VS in staat om met op afstand be-
stuurde vliegtuigen aanvallen op te 
zetten gelijk waar ter wereld, met een 
minimale 'voetafdruk' en weinig nood 
aan verantwoording.  

Gedurende het laatste decen-
nium is het Amerikaans gebruik van 
onbemande vliegtuigen (UAV) en on-
bemande systemen voor in de lucht 
(UAS) exponentieel gestegen, evenals 
de berichtgeving in de media over hun 
gebruik. ‘Washington Post’-journa-
listen Greg Miller en Craig Whitlock 
rapporteerden eind september dit 
jaar: “de Obama-administratie is een 
constellatie van geheime dronebasis-
sen aan het uitbouwen voor contra-
terrorisme-operaties in de Hoorn van 
Afrika en het Arabisch schiereiland als 
onderdeel van een nieuwe agressieve 
campagne tegen bondgenoten van 
Al-Qaeda in Somalië en Jemen.” Een 
aantal dagen nadien stond eveneens 
in de Washington Post dat een drone 
de radicale Al-Qaeda preker en te-
vens Amerikaans staatsburger Anwar 
al-Awlaki vermoord had in Jemen. De 
CIA, die verantwoordelijk is voor de 
aanslag op al-Awlaki, weigert om zijn 
moordprogramma via drones officieel 
te erkennen. De luchtmacht is over het 
algemeen iets minder verlegen over 

zijn drone-operaties, maar geeft ook 
maar weinig informatie prijs. Woord-
voerder van de Amerikaanse lucht-
macht luitenant-kolonel John Haynes 
meldde TomDispatch onlangs: “om 

veiligheidsredenen, bespreken we de 
wereldwijde operatieve locaties van 
de op afstand bediende vliegtuigen 
niet, net zomin als het aantal van deze 
locaties in de wereld.” 

De 60 militaire en CIA-basissen 
waarvan we wel weten dat ze recht-
streeks gelinkt zijn aan het drone-
programma geven echter al veel prijs 
over de Amerikaanse oorlogsvoering 
van de toekomst. Deze faciliteiten 
voeren sleutelfuncties uit -van com-
mando en controle, tot navigatie, on-
derhoud en bewapening- die de VS in 
staat stellen de drone-programma's 
verder uit te bouwen, zoals al meer 
dan een decennium aan het gebeu-
ren is. Geconfronteerd met de lijst 
van luchtmachtbasissen gelinkt aan 
de Amerikaanse drone-activiteiten 
reageerde luitenant kolonel Haynes 
als volgt: “ik heb niets toe te voegen 
aan wat ik al gezegd heb”. Maar ook 
zonder de medewerking van de over-
heid kan er veel ontdekt worden. Hier 
volgt een opsomming van een aantal 
faciliteiten in de VS en de rest van de 
wereld uit de lijst van de dronebasis-
sen die TomDispatch wist samen te 
stellen.  

  
verenigde staten
Nieuwsberichten focussen regelmatig 
op de Creech luchtmachtbasis nabij 
Las Vegas als het absolute centrum 
van Amerika's militaire drone-pro-
gramma. Zittend in verduisterde ka-
mers met airconditioning, 12000 km 
verwijderd van Afghanistan, besturen 
'piloten' gekleed in vliegpakken 'MQ-9 
Reapers' en minder zwaar bewapen-
de 'MQ-1 Predators' van op afstand. 
Naast hen zitten sensor-operatoren 
die de TV-camera's, de infraroodca-
mera's en de andere hoogtechnolo-
gische sensoren aan boord van de 
onbemande vliegtuigen bedienen. 
Hun gezichten worden alleen opge-
licht door de digitale schermen die 
video-sequenties tonen van het slag-
veld. Door simpelweg op een knopje 
te duwen bevestigd aan een joystick 
kunnen de piloten van de luchtmacht 
een Hellfire-raket afvuren op een per-
soon die zich aan de andere kant van 
de wereld bevindt. Het geeft de indruk 
van een videospelletje. 

Terwijl Creech het leeuwendeel 
van de media-aandacht krijgt, spelen 
verschillende andere basissen op de 
Amerikaanse bodem ook een crucia-
le rol in de drone-oorlogen van de VS.  

Gedurende het laatste decennium 
is het Amerikaans gebruik van 

onbemande vliegtuigen (UAV) en 
onbemande systemen voor in de lucht 

(UAS) exponentieel gestegen.
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Reapers en Predators worden even-
eens bestuurd vanuit onder meer de 
Nellis luchtmachtbasis in Nevada, de 
basissen van Davis-Monthan in Ari-
zona en Whiteman in Missouri, de 
March Air Reserve Base in Californië, 
Springfield Air National Guard Base 
in Ohio, de luchtmachtbasissen van 
Cannon en Holloman in New Mexico, 
de Ellington luchthaven in Houston 
(Texas), the Air National Guard basis 
in Fargo (North Dakota), de lucht-
machtbasis van Ellsworth in South 
Dakota en de Hancock Field Air Natio-
nal Guard basis in Syracuse, New York.

Ondertussen controleren teams 
van luchtmachtanalisten in de Lang-
ley-basis (Virginia), in een geheime 
inlichtingen- en bewakingseenheid, 
voortdurend afgetapt telefoonver-
keer, foto's vanuit de lucht en vooral 
meerdere schermen met live video-
streaming gemaakt door drones in 
Afghanistan. Ze noemen het 'Death 
TV'. De analisten staan constant in 
rechtstreekse verbinding met bevel-
hebbers op het terrein om hen met 
de recentste inlichtingen, bijvoor-
beeld over troepenbewegingen, bij te 
staan. Luchtmachtanalisten volgen 
de situatie in het oorlogsgebied ook 
op de voet vanuit het Speciale Ope-
raties Commando in Florida en een 
basis in Terre Hate, Indiana. Drone-
operatoren van de CIA besturen hun 

onbemande vliegtuigen vanuit Lang-
ley, het hoofdkwartier van het agent-
schap in Virginia. Het was blijkbaar 
daar dat CIA-analisten de beelden 
bestudeerden van Osama bin Ladens 
schuilplaats in Pakistan. De beel-
den werden doorgestuurd door de 
'RQ-170 Sentinel', een geavanceerde 
drone met de bijnaam 'het beest van 
Kandahar'. Volgens documenten van 
de luchtmacht worden Sentinels ge-
opereerd vanuit de basis in Creech 
en vanuit de Tonopah Test Range in 
Nevada. 

Predators, Reapers en Sentinels 
maken maar een deel uit van het 
verhaal. Vanuit de luchtmachtba-
sis van Beale in Californië besturen 
piloten de 'RQ-4 Global Hawk', een 
onbemand vliegtuig dat gebruikt 
wordt voor langeafstands-bewa-
kingsmissies op grote hoogtes. Het 
Aeronautisch Systeem Centrum van 
de Wright-Patterson luchtmachtba-
sis in Ohio beheert de Global Hawk, 
Predator en Reaper-programma's 
voor de VS-luchtmacht. 

Andere basissen zijn dan weer 
nauw betrokken bij de opleiding van 
de drone-operatoren, zoals de Ran-
dolph luchtmachtbasis in Texas en 
de Kirtland basis in New Mexico. Vol-
gens het magazine ‘National Defense’ 
is Fort Huachuca in Arizona 's werelds 
grootste UAV-opleidingscentrum. 

Honderden werknemers van het de-
fensiebedrijf General Dynamics leren 
er militair personeel om kleinere tac-
tische drones zoals de Hunter en de 
Shadow te besturen. Het testen van 
drones gebeurt in het aanpalende 
Libby Army Airfield en op twee lan-
dingsbanen voor UAV's op 6,5 km ten 
westen van Libby. Training voor kleine 
drones wordt gegeven in Fort Benning 
in Georgia terwijl in Fort Tucker in 
Alabama het opleidingsprogramma 
rond UVA's ook doctrine, strategie en 
UAV-gerelateerde concepten omvat. 
Onlangs deed men in Fort Benning 
ook de eerste tests met volledig au-
tomatische onbemande vliegtuigen. 
Deze drones kunnen vliegen zonder 
menselijke besturing (zonder hand 
aan de joystick dus). Volgens de Wa-
shington Post is dit de volgende stap 
in een toekomst waarin drones zullen 
“jagen, identificeren en doden geba-
seerd op berekeningen gemaakt door 
software in plaats van op beslissingen 
van mensen”.   

Eerder dit jaar testte de marine 
zijn ‘X-47B’, een volgende generatie 
semi-autonome stealth drones, voor 
een eerste vlucht op de Edwards 
luchtmachtbasis in Californië. Deze 
vliegende robot -die ontworpen is om 
van op vliegdekschepen te worden 
gelanceerd, is nu naar de Patuxent Ri-
ver basis in Maryland gestuurd voor 

UAV-operatiestation
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verdere tests. In Webster Field loste de 
marine ondertussen de laatste kleine 
haperingen aan de Fire Scout onbe-
mande helikopter op. 

buitenlandse juWelen 
in de kroon
In Jacksonville Naval Air Station werd 
het 'Broad Area Maritime Surveillan-
ce'-systeem (BAMS) ontwikkeld. Dit 
is een UAV-systeem dat in de nabije 
toekomst een continue bewaking 
van de wereldzeeën moet garande-
ren. De marine is actief op zoek naar 
een geschikte site in de Westelijke 
Stille Oceaan om een BAMS-basis te 

installeren en ze voert momenteel ge-
sprekken met verschillende staten in 
de Perzische Golf om een site vast te 
leggen in het Midden-Oosten. In het 
kader van BAMS staan er nu al Global 
Hawks opgesteld in de militaire basis 
van Sigonella in Italië. 

De Amerikaanse luchtmacht is 
momenteel aan het onderhandelen 
met Turkije om een aantal van de 
Predator drones die nu nog altijd 
opereren in Irak te verhuizen naar de 
enorme Turkse luchtmachtbasis in 
Incirlik. Sinds de Amerikaanse inval 
zijn verschillende soorten UAV's ont-
plooid in Irak, waaronder kleine tac-
tische modellen zoals de 'Raven-B', 
die door de troepen met de hand ge-
lanceerd werd van op de regionale 
basis in Kirkurk. 'Shadow'-UAV's ste-
gen op vanuit de Forward Operating 
Base Normandy nabij de Iraakse stad 
Baqubah. Er opereerden Predators 
vanuit de Balad basis, miniatuur 'De-
sert Hawk'-drones vanuit de Tallil-
basis en 'Scan Eagles' vanuit de Al 
Asad-basis.

Elders in het groter Midden-
Oosten lanceert het VS-leger Global 
Hawks van de Al Dhafra basis in de 
Verenigde Arabische Emiraten, be-
stuurd door personeel gestationeerd 

in de basis Patuxent River in de Ame-
rikaanse staat Maryland. Volgens het 
magazine ‘Aviation Week’ moeten 
deze Global Hawks “het scheepvaart-
verkeer in de Perzische Golf, de Straat 
van Hormuz en de Arabische Zee in 
de gaten houden”. Er zijn onbeves-
tigde berichten dat de CIA eveneens 
drones heeft die vanuit de Verenigde 
Arabische Emiraten opereren. In het 
verleden zijn er al andere UAV's opge-
stegen van de Koeweitse basissen Ali 
Al Salem en Al Jaber, evenals van de 
Seeb basis in Oman.

In de luchtmachtbasis van Al-
Udeid in Qatar leidt de Amerikaanse 

luchtmacht een commando- en con-
trolefaciliteit die cruciaal is voor de 
drones die ingezet worden in Afgha-
nistan en Pakistan. Er is een nieuwe 
geheime CIA-basis in aanbouw op 
het Arabisch schiereiland (die al ge-
bruikt werd om Anwar al-Awlaki uit 
te schakelen) waarvan waarnemers 
vermoeden dat ze in Saoedi-Arabië 
ligt. In het verleden heeft de CIA ook 
UAV's ingezet vanuit Tuzel in Oezbe-
kistan.   

In Afghanistan stijgen drones op 
vanuit heel wat verschillende basis-
sen waaronder Jalalabad, Kandahar, 
Bagram, Camp Leatherneck, Camp 
Dwyer, Combat Outpost Payne, For-
ward Operating Base (FOB) Edinburgh 
en FOB Delaram II, om er een aantal te 
noemen. De Afghaanse basissen zijn 
echter meer dan louter plaatsen waar 
drones opstijgen en landen. 

Het is een algemene misvatting 
dat de in de VS-gebaseerde operato-
ren de enigen zijn die de bewapende 
Amerikaanse drones besturen. In 
werkelijkheid starten en beëindigen 
de UAV's in Amerika's oorlogszones 
hun vluchten onder de controle van 
lokale 'piloten'. Neem nu de vluch-
ten vanuit Afghanistans enorme 
luchtmachtbasis in Bagram. Voor 

het opstijgen worden de gebruike-
lijke controles gedaan, onder meer 
door een technicus die focust op de 
sensoren van de drones. Daarna zal 
een lokale operator -gezeten voor 
een Dell computertoren, verschil-
lende schermen, twee keyboards, 
een joystick, een rollerbal, een muis 
en verschillende schakelaars- het 
vliegtuig in de lucht brengen om 
dan de besturing over te dragen aan 
een operator in de VS. Als de mis-
sie volbracht is, wordt de controle 
terug getransfereerd naar de lokale 
operator voor de landing. Het alge-
meen onderhoud en de herstellin-
gen aan de drones worden gedaan 
door Afghaanse teams.  

De FOB Chapman in de oostelijke 
Afghaanse provincie Khost speelt een 
belangrijke rol bij het selecteren van 
doelwitten voor drone-aanvallen over 
de grens in Pakistan. Zowel het Ame-
rikaans leger als de CIA voeren ope-
raties uit in het Pakistaans luchtruim. 
Sommige van deze missies starten in 
Afghanistan en anderen in Pakistan 
zelf. 

In 2006 werden beelden gevon-
den op Google Earth (en later gepu-
bliceerd) van Predator drones gesta-
tioneerd op de Shamsi basis in de 
Pakistaanse provincie Baluchistan. 
Volgend op de raid in mei waarin 
Osama bin Laden werd vermoord, 
bevolen de Pakis taanse leiders de 
Verenigde Staten om Shamsi te ver-
laten. Zoals te verwachten viel, werd 
dit geweigerd door de Obama-ad-
ministratie en het lekte toen uit dat 
Shamsi eigenlijk in het bezit was van 
de Verenigde Arabische Emiraten die 
de basis verhuren aan de VS. De Ver-
enigde Arabische Emiraten bouwde 
het Shamsi-vliegveld als “een aan-
komstplaats voor jachtexpedities in 
Pakistan”, aldus de Washington Post. 
De Amerikaanse en de Pakistaanse 
regeringen beweren sindsdien dat 
Shamsi niet langer gebruikt wordt 
voor drone-aanvallen. Of dit waar is 
of niet, de VS gebruikt duidelijk nog 
altijd andere Pakistaanse basissen 
voor zijn UAV-operaties.

In 2009 rapporteerde de New York 
Times dat werknemers van 'Xe Servi-
ces', het private militaire bedrijf dat 
tot voor kort de naam Blackwater 
droeg, een contract gekregen hadden 
om de Predator drones te bewapenen 
op de geheime basissen van de CIA in 
Pakistan en Afghanistan.   
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Na minder dan drie jaar onder 
president Obama voerde de VS al 

drone-aanvallen uit in zes landen: 
Afghanistan, Irak, Libië, Pakistan, 

Somalië en Jemen.
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De laatste tijd gaan de hoofdpun-
ten in het nieuws wat de uitbreiding 
van het VS-rijk van dronebasissen be-
treft vooral over Afrika. Het afgelopen 
decennium opereerde het VS-leger 
vanuit Kamp Lemonier, een voorma-
lige basis van het Frans Vreemdelin-
genlegioen in het kleine Afrikaanse 
landje Djibouti. Niet lang na de aan-
slagen van 11 september 2001 werd 
het een basis voor Predator-drones 
en sindsdien wordt het gebruikt om 
missies uit te voeren in het naburige 
Somalië. 

Er circuleerden een hele tijd ge-
ruchten over een geheime Amerikaan-
se basis in Ethiopië. Recent onthulde 
een VS-functionaris aan de Washing-
ton Post dat er vier jaar lang gesprek-
ken waren over een dronebasis daar, 
“maar dat het plan werd uitgesteld 
omdat de Ethiopiërs niet bepaald 
stonden te springen”. Nu is de con-
structie echter toch aan de gang, als 
de basis al niet af is. 

Er is ook een VS-basis op de ei-
landengroep de Seychellen in de In-
dische Oceaan. Een kleine vloot van 
de marine en de luchtmacht begon 
daar openlijk met UAV's te opereren 
in 2009 om piraten in de regionale 
wateren op te sporen. Geclassifi-
ceerd diplomatiek verkeer bemach-
tigd door Wikileaks onthulde ech-
ter dat er in het geheim ook drones 
gebruikt werden om missies uit te 
voeren in Somalië. Volgens de Wi-
kileaks-documenten zouden er zo'n 
drie of vier Reapers en ongeveer 100 
VS-militairen en contractors werk-
zaam zijn op de basis. 

De VS heeft onlangs ook vier klei-
nere tactische drones gestuurd naar 
de Afrikaanse naties Oeganda en Bu-
rundi voor gebruik door de legers van 
deze landen. 

nieuWe en oude rijken
Zelfs als het Pentagon-budget wegens 
besparingen zou inkrimpen, dan zal 
de uitbreiding van Amerika's drone-
netwerk niets in de weg gelegd wor-
den. Drones zijn de nieuwe kern van 
Washingtons militaire planning en de 
nieuwe favoriete manier om oorlogen 
te voeren in het buitenland. 

Gedurende het achtjarig presi-
dentschap van George W. Bush, was 
de VS volop bezig met de uitbouw 
van de drone-vloot. Het land startte 
oorlogen in Afghanistan en Irak en 
voerde gelimiteerde aanvallen uit 
op Jemen, Pakistan en Somalië. In 
tenminste vier van deze landen wer-
den toen drones ingezet. In minder 
dan drie jaar tijd onder president 
Obama voerde de VS drone-aanval-
len uit in Afghanistan, Irak, Libië, 
Pakistan, Somalië en Jemen. De VS 
blijft erbij dat het carte blanche 
heeft wat het doden van vermoede-
lijke vijanden in gelijk welk land (of 
toch tenminste landen in het glo-
bale zuiden) betreft. 

Volgens een rapport dat het Ame-
rikaans Parlementair Budget Bureau 
eerder dit jaar publiceerde “plant het 
ministerie van Defensie de aankoop 
van ongeveer 730 nieuwe onbemande 
vliegtuigsystemen” in het komend de-
cennium. Zelfs een vluchtige blik op 
de wereldkaart toont aan dat de VS 
meer basissen zal nodig hebben voor 
zijn toekomstige UAV's als het nog 
meer drone-aanvallen wil uitvoeren 
op de ontwikkelende wereld. Zoals 
een anomieme hooggeplaatste mili-
tair opmerkte in de Washington Post 
toen hij het over alle nieuwe drone-
basissen rond de Somalische en Je-
mense oorlogszones had: “Als je het 
geografisch bekijkt is het logisch -je 
pakt een lat en tekent de afstanden 

op de kaart die drones kunnen vlie-
gen en van waar ze moeten kunnen 
opstijgen”.   

Militaire functionarissen vertel-
den aan de Wall Street Journal dat de 
Reaper 1150 mijl (1850 km) kan vlie-
gen vanaf de basis. “Hoe lang een dro-
ne in de lucht kan blijven, hangt af van 
hoe zwaar hij bewapend is.” Volgens 
een trainingsdocument voor drone-
operatoren bemachtigd door Tom-
Dispatch kan een volgeladen Reaper 
-dwz met 3750 pounds (1700 kg) aan 
Hellfire raketten en GBU-12 of GBU-30 
bommen aan boord – 16 tot 20 uur in 
de lucht blijven. 

Er zijn sowieso vele honderden 
Amerikaanse militaire basissen ver-
spreid over de hele wereld -een duis-
tere wereld van basissen, die onge-
twijfeld heel wat bestaande sites kan 
bieden om drones op te stationeren. 
Maar de faciliteiten geselecteerd in de 
wereld voor er van drones sprake was, 
zullen misschien niet altijd de meest 
optimale condities bieden voor Ame-
rika's toekomstige oorlogen en moord-
campagnes. Een verdere expansie in 
Afrika, het Midden-Oosten en Azië is 
dus zeer waarschijnlijk.

Wat zijn de plannen van de lucht-
macht? Luitenant kolonel John Hay-
nes antwoordde met de gebruikelijke 
voorzichtigheid: “we evalueren voort-
durend potentiële locaties voor opera-
ties op basis van de evoluerende no-
den van de missies”. Als het afgelopen 
decennium een indicatie is, dan zullen 
deze 'noden' echter alleen maar blijven 
groeien.  n

www.tomdispatch.com

Nick Turse is de auteur van het boek 'The Case 
for Withdrawal from Afghanistan' (Uitgeverij 
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de navo-oorlog in libië:  
missie geslaagd? | ludo de brabander

Het regime in Libië is gevallen en leider, Moammar al-Qadhafi, is geëxecuteerd. De NAVO nam de coördi-
natie van de militaire campagne tegen Libië op zich vanaf 31 maart 2011, onder de naam 'Operation Unified 
Protector'. De NAVO-leiders stellen dat deze operatie een uitvoering was van resolutie 1973 van de Veilig-
heidsraad van de Verenigde Naties (17/3). Deze resolutie gaf VN-leden een mandaat om maatregelen te 
nemen om burgers in Libië te beschermen en kondigde een no-fly-zone en wapenembargo af. Er is evenwel 
een grote maar. 

legale vragen bij de 
navo-oorlog
De VN heeft geen mandaat gegeven 
voor het bewerkstelligen van een re-
gimeverandering ('regime change'), 
wat nochtans van meet af aan dui-
delijk het doel was van het NAVO-
optreden. Zo bombardeerden NAVO-
vliegtuigen ook na de val van Tripoli 
nog altijd stellingen in de stad Sirte, 
die nog wekenlang in handen bleef 
van Qadhafi-aanhangers. Het betrof 
overduidelijk luchtsteun met het oog 
op de verovering van de stad, wat in 
de verste verte niets te maken heeft 
met het beschermen van burgers. 
De NAVO overtrad ook het interna-
tionale wapenembargo door wapens 
te leveren aan de rebellen. Hoewel in 
VN-resolutie 1973 een duidelijk ver-
bod staat op het inzetten van grond-
troepen werden Amerikaanse 'special 
forces' en CIA-teams ingezet naast 
speciale eenheden van Groot-Brittan-
nië, Frankrijk, Qatar en de Verenigde 
Arabische Emiraten, om de rebellen 

te bewapenen en luchtaanvallen te 
coördineren. De VN-resolutie opent 
met de vraag naar een onmiddellijk 
staakt-het-vuren, maar de NAVO en 
de Libische rebellen wezen een po-
ging daartoe van een delegatie van de 
Afrikaanse Unie (AU) resoluut af. De 

NAVO-bombardementen “ondermijn-
den werkelijk het initiatief van de AU 
om de Libische zaak aan te pakken”, 
klaagde de Zuid-Afrikaanse president 
Zuma. Meer dan 200 prominente 
Afrikanen publiceerden een brief op 
24 augustus 2011 waarin ze “het mis-
bruik van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties om tot regimeveran-
dering te komen” veroordelen, evenals 
de “marginalisering van de Afrikaanse 
Unie”. Rusland, China, India, Brazilië 
en Indië, die allemaal in de VN-Veilig-
heidsraad zetelen, hebben de NAVO er 
meermaals van beschuldigd het VN-
mandaat, dat ze mee goedgekeurd 
hadden, te schenden.

Humanitaire belang?
De argumenten gebaseerd op legali-
teit worden door voorstanders van de 
NAVO-operatie weggewuifd door te 
schermen met een hoger 'humanitair' 
belang. De NAVO en haar verdedigers 
stellen het militair optreden graag 
voor als een humanitaire interventie 

in het kader van de 'verantwoorde-
lijkheid om te beschermen' (R2P). De 
verschillende indicaties van dodelijke 
slachtoffers als gevolg van NAVO-
bombardementen, zorgen ervoor dat 
dit argument op losse schroeven komt 
te staan. Het militair optreden heeft 

gezorgd voor een langdurig gewapend 
conflict met heel veel slachtoffers en 
grote materiële schade. Dit is niet 
meteen in de geest van de VN-resolu-
tie die in eerste instantie net burger-
slachtoffers moest helpen vermijden. 
Daarenboven zijn er weinig redenen 
om aan te nemen dat de burgers de 
prioritaire bekommernis zouden zijn 
van de NAVO. Tot aan de vooravond 
van de Libische opstand onderhielden 
onder meer Frankrijk, Groot-Brittan-
nië en de VS relatief goede relaties met 
het Qadhafi-regime, niet alleen op di-
plomatiek en economisch vlak, maar 
ook op vlak van wapenleveringen, de 
samenwerking rond inlichtingen en 
de uitlevering van terreurverdachten. 
Het hoeft niet te verbazen dat het 
enthousiasme waarmee de NAVO-
landen participeerden aan deze mil-
jarden euro's kostende oorlog, vooral 
toe te schrijven was aan eigen, minder 
nobele, belangen. Controle over de 
Libische olie wordt veelal als de be-
langrijkste drijfveer genoemd. Libië 
is een grote olieproducent en staat 
negende in de landenlijst van oliere-
serves. Verschillende oliebedrijven 
uit NAVO-landen hebben zwaar in 
Libië geïnvesteerd, met inbegrip van 
ENI (Italië), Total (Frankrijk), Conoco-
Phillips (VS) en BP (Groot-Brittannië). 
Bij het begin van de Libische opstand 
leefde de vrees dat het land in chaos 
zou verglijden met alle gevolgen voor 
de olie-ontginning van dien. De mili-
taire interventie kwam dus gelegen. 
Door de goede samenwerking van 
de NAVO met de rebellen zitten deze 
olie-bedrijven nu bovendien in een ge-
privilegieerde positie voor toekomstig 
investeringen.

Andere belangrijke factoren die 
speelden, waren de militaire en stra-
tegische ambities van de NAVO. De 

Het groot aantal doden in Libië 
had wellicht vermeden kunnen 
worden als de NAVO geen veto 

had uitgesproken tegen een 
onderhandelde oplossing.
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organisatie is al een tijdje in de weer 
om zich als mondiale actor te mani-
festeren. Formeel gebeurt dat ter on-
dersteuning van de VN, maar in wer-
kelijkheid wordt de VN omzeild, onder 
meer door het internationaal recht en 
de VN-mandaten zeer ruim te inter-
preteren. De NAVO streeft traditioneel 
geostrategische belangen na en komt 
zo in confrontatie met landen als 
Rusland en China. De verovering van 
Tripoli past bijvoorbeeld heel goed in 
de strategische blauwdruk voor Afri-
ka van de invloedrijke conservatieve 
denktank 'Heritage Foundation'. In 
oktober 2003 publiceerde deze denk-
tank een bijdrage onder de titel 'US 
military Assistance for Africa: A better 
solution'. De auteurs stelden voor om 
een Amerikaans militair commando 
voor Afrika op te richten, met focus 
op de strijd tegen de terreur. Directe 
militaire interventie met lucht- en 
zeemacht kan op het Afrikaans conti-
nent noodzakelijk zijn als “vitale VS-
belangen in het geding zijn”. Het op dit 
idee geïnspireerde AFRICOM ('United 
States Africa Command') dat in 2006 
werd opgericht om de militaire rela-
ties met de Afrikaanse landen te co-
ordineren, kreeg haar eerste echte ge-
vechtsmissie met de militaire operatie 
in Libië. AFRICOM dat nu vanuit het 
Duitse Stuttgart geleid wordt, is nog 
altijd op zoek naar een hoofdkwartier 
op het continent. Met het wegval-
len van Qadhafi, één van de grootste 
tegenstanders van AFRICOM, dient 
Libië zich nu aan als een strategisch 
interessante kandidaat. Het land ligt 
in Afrika, grenst aan de Middellandse 
Zee, maar kan ook nog tot het Mid-
den-Oosten gerekend worden. Alle 
militaire interventies van de afgelo-
pen jaren (Kosovo, Afghanistan, Irak) 
gingen gepaard met de oprichting van 
Amerikaanse militaire basissen op het 
veroverde grondgebied. Toen Libië 
nog een monarchie was, beschikte de 
VS over een belangrijke militaire basis 
net buiten Tripoli ('Wheelus Air Base') 
waar enkele duizenden VS-soldaten 
gestationeerd waren. 

Met het verdwijnen van Qadhafi 
kan de Amerikaanse greep op het 
Afrikaanse continent versterkt wor-
den. De Libische leider gebruikte zijn 
oliewelvaart immers voor een poli-
tiek die niet alleen zijn invloed op het 
Afrikaans continent moest vergroten, 
maar er ook de afhankelijkheid van 
de Westerse financiële instellingen 

moest verminderen. Zo wilde Tripoli 
een Afrikaanse Investeringsbank (met 
intrestvrije leningen voor Afrikaanse 
landen) oprichten, een Afrikaans 
Monetair Fonds (met zetel in Kame-
roen) creëren en streefde het naar 
een nieuwe Afrikaanse munt die de 
dollar een minder belangrijke rol zou 
toedichten. Dit pan-Afrikaans beleid 
maakte Qadhafi trouwens erg geliefd 
bij de andere leiders op het continent.

de kost van de  
navo-oorlog
Het is duidelijk dat de weigering van 
de internationale gemeenschap om 
te zoeken naar een politieke oplos-
sing, Libië heeft opgezadeld met een 
politieke, economische, sociale en 
menselijke kost. Op politiek vlak is er 
zowel winst als verlies. Een repressief 
regime is verdwenen, maar nu dreigt 
wel de toename van de westerse do-
minantie en van de politieke chaos. De 
opstandelingen die de macht hebben 
overgenomen zijn onderling onder-
hevig aan zware politieke en etnische 
rivaliteiten. Hun rangen tellen voor-
malige leden van het Qadhafi-regime, 
radicale islamisten, liberale groepen 
en stamleden met een grote loyaliteit 
ten aanzien van hun herkomst. De 
wijde verspreiding van wapens uit de 
geplunderde wapendepots van Qad-
hafi (maar ook door de bewapening 
van de rebellen) en het opereren van 
semi-autonome gewapende milities, 
leggen een hypotheek op de toekomst 
van het land. Verschillende van die 
groepen erkennen – in weerwil van 
de NAVO-propaganda – de autoriteit 

van de Nationale Overgangsraad maar 
gedeeltelijk of totaal niet. Zo vormde 
de opstand voor een aantal van deze 
milities een argument om racistische 
moordpartijen te plegen op zwarte 
zogenaamde huurlingen, die dikwijls 
gewoon migrantenarbeiders waren 
uit zuidelijke buurlanden. Vooral de 
milities uit Misrata, een stad die zelf 
heel erg heeft geleden onder het beleg 
van Qadhafi's troepen, hebben geen 
al te beste reputatie. Volgens 'Human 
Rights Watch' terroriseerden ze op 
grote schaal de inwoners van de stad 
Tawergha omdat die zich loyaal op-
stelden tegenover het Qadhafi-regime. 
De inwoners zagen zich verplicht te 
vluchten en momenteel ligt de stad 
er nog steeds compleet verlaten bij. 

De sociaal-economische kost van 
deze R2P-oorlog, is evenmin te on-
derschatten. Zelden wordt de vraag 
gesteld wie de sociale rechten van de 
Libiërs nu zal beschermen (gezond-
heidszorg, onderwijs,...). Volgens de 
VN kende Libië onder Qadhafi veruit 
de hoogste ontwikkelingsindex ('Hu-
man Development Index') van het 
Afrikaanse continent. De oorlog heeft 
ook heel wat schade veroorzaakt aan 
de economische infrastructuur die 
op korte tijd niet zomaar te herstel-
len valt. 

oorlogsslacHtoffers
De belangrijkste, maar ook de meest 
angstvallig verborgen gehouden 
kost van deze oorlog zijn de oorlogs-
slachtoffers. Elke dag verspreidde de 
NAVO gedetailleerde gegevens over 
het aantal uitgevoerde vluchten, de 
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geraakte doelen, de wapenembargo-
activiteiten of de geleverde humani-
taire hulp. Over het aantal menselijke 
slachtoffers zwegen deze communi-
qués echter in alle talen. Schattingen 
van het aantal oorlogsslachtoffers lo-
pen dan ook ver uiteen. De Libische 
Nationale Overgangsraad sprak van 
30.000 doden tussen 15 februari en 
8 september, een cijfer dat later te-
ruggebracht werd naar 25.000. De 
VN-Mensenrechtenraad schatte het 
aantal doden tussen 15 februari en 
9 juni rond de 10.000 à 15.000, maar 
daarna duurde de burgeroorlog nog 
meer dan 4 maanden. De Arabische 
nieuwszender Al Jazeera hield het 
op 13.000 voor dezelfde periode. Wie 
verantwoordelijk is voor welk aantal 
doden is nog onduidelijker. De NAVO 
registreert geen slachtoffers, enkel 
materiële doelwitten. Ze ontkent ook 
bijna alle berichten over gemaakte 
slachtoffers als gevolg van de 9.700 
officiële bombardementsvluchten. 
Het Libische Gezondheidsbureau 
(van het Qadhafi-regime) sprak op 13 
juli 2011 al van 1.108 doden en 4.500 
gewonden door NAVO-bommen. Dat 
cijfer is moeilijk verifieerbaar, maar 
er zijn wel een aantal goed gedocu-
menteerde incidenten. Op 31 maart 
2011 rapporteerde de bisschoppelij-
ke Vicaris Martinelli vanuit Tripoli 
bijvoorbeeld dat de ineenstorting 
van een gebouw als gevolg van een 
luchtaanval 40 doden maakte in het 
Buslim-district. Hij zei ook dat een 
ziekenhuis werd geraakt in Misda, 
Zuid-Tripoli. Volgens het persagent-
schap AP raakte een NAVO-bom eind 
juli een ziekenhuis in Zlitan (Misra-
ta-district) met 7 doden tot gevolg, 
onder hen 3 dokters. De inwoners 
van Majer wezen de NAVO aan als 
verantwoordelijke voor de dood van 
85 mede-inwoners als gevolg van 
een bombardement begin augustus. 
Zo zijn er tal van berichten. Moreno 
Ocampo, de hoofdaanklager van het 
Internationaal Strafhof in Den Haag, 
neemt een aantal van de klachten 

over NAVO-slachtoffers ernstig en 
kondigde een onderzoek aan. Het is 
in elk geval pervers dat in naam van 
de bescherming van de bevolking 
(R2P) burgerslachtoffers worden ge-
maakt. 

Een groot aantal doden viel uite-
raard als gevolg van de gewapende 
acties en moordpartijen tussen beide 
kampen. Qadhafi-getrouwen wa-
ren verantwoordelijk voor ernstige 
oorlogsmisdaden, maar zij waren 
-anders dan de pers vaak doet uit-
schijnen- zeker niet de enigen. Op 
24 oktober 2011 verspreidde Human 
Rights Watch het nieuws dat 53 'Qad-
hafi-supporters' geëxecuteerd waren 
in Sirte. In de dagen daarop werden 
er massagraven gevonden met min-
stens 300 lijken. De rebellen worden 
aangewezen als de verantwoordelij-
ken. De R2P-operatie heeft ongetwij-
feld voor een immense menselijke tol 
gezorgd. Het groot aantal doden had 
wellicht vermeden kunnen worden 
als de NAVO geen veto uitgesproken 
had tegen een onderhandelde oplos-
sing.

de financiële kost
Doorgaans liggen de officieel ver-
spreide cijfers van de militaire kos-
ten, veel lager dan de werkelijke 
kosten van oorlogen. De Britse krant 
'The Guardian' heeft een speciale da-
tablog geopend met allerlei cijfers 
over de geleverde inspanningen van 
elk NAVO-lid. Voor Groot-Brittannië 
werd daar de kostprijs van de oorlog 
aan toegevoegd. Officieel kost de 
Libische oorlog de Britse schatkist 
tussen de 230 en 260 miljoen Britse 
pond. Maar een herberekening door 
een expert leidde tot een bedrag 
dat tot over de 1 miljard pond zou 
kunnen oplopen. Die andere belang-
rijke Europese speler in de oorlog, 
Frankrijk, zou volgens zijn Defensie-
minister rond de 320 miljoen euro 
uitgegeven hebben. Een bedrag dat 
gemakkelijk zal worden terugver-
diend volgens de Franse minister van 

Handel Pierre Lellouch: “Frankrijk 
beschikt over een kapitaal aan sym-
pathie dat hoog gewaardeerd wordt 
bij de nieuwe Libische autoriteiten. 
Het is normaal dat Franse bedrij-
ven daar voordeel uit zullen halen.” 
Volgens de Franse werkgeversorga-
nisatie Medef is de markt voor de 
heropbouw in Libië 200 miljard dol-
lar waard. Volgens de Belgische mi-
nister van Defensie kostte de oorlog 
in Libië aan de Belgische belasting-
betaler de eerste drie maanden 12,3 
miljoen euro, maar volgens Wouter 
De Vriendt van Groen! bedroeg de 
volledige kostprijs van de interven-
tie tot begin december 31,7 miljoen 
euro, waarvan 25,7 miljoen euro al-
leen voor de inzet van de 6 F-16's.

lessen trekken
De militaire interventie in Libië dien-
de, zoals elke oorlog, ook als uitstal-
raam voor westerse wapensystemen 
en leverde bovendien argumenten om 
aan de druk voor besparingen op De-
fensie te weerstaan. Het is een publiek 
geheim dat Frankrijk alle moeite doet 
om zijn Rafale-gevechtsvliegtuigen 
aan de man te brengen. Zo poogde 
Parijs tot 2010 vruchteloos om de 
Rafale te verkopen aan het Qadhafi-
regime. Tot begin dit jaar stond de 
Rafale bekend als het gevechtsvlieg-
tuig dat niemand wil. Het magazine 
'Foreign Policy' vroeg zich zelfs af of de 
oorlog in Libië “een advertentie voor 
het Dassault Rafale gevechtsvlieg-
tuig” moest worden. In de Britse pers 
wordt inmiddels geopperd dat de aan-
gekondigde besparingen op de Royal 
Navy verkeerd zijn en herzien moe-
ten worden. Volgens VS-diplomaten 
heeft Libië dan weer aangetoond dat 
Europa meer moet uitgeven aan De-
fensie. Ook de secretaris-generaal van 
de NAVO, Rasmussen, waarschuwde 
voor besparingen op Defensie. De 
NAVO-norm voor defensiebudgetten 
is 2 % van het Nationaal Inkomen en 
daar zitten de meeste Europese lan-
den momenteel ver onder.   n
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Hoewel de VN geen mandaat gaf aan de NAVO voor het 
bewerkstelligen van regimeverandering, was dit van meet 

af aan een duidelijke doelstelling van het  
NAVO-optreden.
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sociale onrust in israël | soetkin van muylem

De Arabische lente en de impact van de macht van het volk in het Midden-Oosten is niet ongemerkt 
voorbij gegaan aan de Israëlische burgers. De voorbije zomer waren er in Israël verschillende grote de-
monstraties tegen de hoge kosten van het leven. De sociale protest-beweging werd in het leven geroepen 
toen een aantal ontevredenen een tentenkamp opzetten in een wijk in Tel-Aviv om te protesteren tegen 
de te hoge woonkosten. Tussen december 2007 en augustus 2010 stegen de prijzen van de huizen in 
Israël met 35%, net zoals de huurprijzen. Het tentenkamp luidde het begin in van een kolkende zomer 
van verzet.

De Israëli’s zijn woedend omwille van 
de duurte van het leven. Van wonen en 
transport tot voedselprijzen, educatie 
en gezondheidszorg. Wat begon als 
een kleinschalig protest van de mid-
denklasse -vooral jonge mensen die 
geen betaalbare woningen meer kon-
den vinden- zaaide tijdens de zomer 
van 2011 uit naar de arbeidersklasse, 
beroepsgroepen, studenten, syndica-
listen en de armen. Tentenkampen 
schoten als paddenstoelen uit de 
grond, betogers blokkeerden regel-
matig de straten in Tel-Aviv, Jeruzalem 
en Haifa, en er werden verschillende 
beroepsstakingen afgekondigd. De 
voorzitter van de Israëlische Medische 
Associatie kondigde zelfs een honger-
staking aan om de Israëlische eerste 
minister Netanyahu tot actie te dwin-
gen (de premier heeft ook de porte-
feuille gezondheid). De ‘zomer van de 
ontevredenheid’ kwam begin septem-
ber tot een climax. 350.000 betogers 
kwamen op zaterdagavond 3 septem-
ber samen op en rond het Natieplein 
in Tel Aviv. Ook in Jeruzalem en Haifa 
kwamen nog eens 100.000 mensen 
op straat. Het was waarschijnlijk het 
grootste protest in de geschiedenis 
van Israël. Plakkaten met de slogan 
‘wij eisen sociale rechtvaardigheid’ of 
‘Bibi (Benyamin Netanyahu) go home’ 
waren overal te zien. 

sociaal-economiscH 
beleid
De economie van Israël groeit, maar de 
rijkdom wordt niet goed herverdeeld. 
Sinds 2004 kent Israël een jaarlijkse 
economische groei van gemiddeld 4,5 
% (vooral te danken aan de bloeiende 
hightech-sector) en viel de officiële 
werkloosheidsgraad terug van 11% tot 
6%. Maar er ontstond in dezelfde pe-
riode een groeiende ontevredenheid 
over de zichtbaar stijgende sociale 
ongelijkheid en de corruptie. Hoewel 

de Labour Partij 25 jaar geleden al 
de neoliberale tour opging, werd het 
neoliberalisme in het eerste decen-
nium van het nieuwe millennium dé 
dominante ideologie van de Israëli-
sche overheid. De voormalige eerste 

minister Ariël Sharon stelde in 2005 de 
huidige premier Banyamin Netanyahu 
aan als minister van Financiën en be-
noemde de notoire economist Stanley 
Fischer tot directeur van de Nationale 
Bank van Israël. Wie het uitstekende 
boek ‘de shockdoctrine’ van de Cana-
dese journaliste Naomi Klein gelezen 
heeft, hoort bij het zien van de naam 
Fischer waarschijnlijk al een alarmbel-
letje afgaan. Het gaat hier weldegelijk 
over dezelfde Stanley Fischer die pro-
minent figureert in Kleins uitgebreide 
aanklacht tegen de praktijken van de 
neoliberale pleitbezorgers. Fischer 
bekleedde voor zijn huidige positie 
in Israël onder meer de functies van 
hoofdeconoom van de Wereldbank, 
beheersdirecteur binnen het Interna-
tionaal Muntfonds en voorzitter van 
‘Citigroup International’ (de grootste 
financiële dienstverlener ter wereld). 
Hij is één van de trouwste discipelen 
van wijlen Milton Friedman (zowat 
de profeet van het moderne neoli-
beralisme) en overzag de structurele 
hervormingen van de economieën van 

Indonesië, Thailand, en Zuid-Korea in 
1997, waarbij 24 miljoen mensen hun 
job verloren. Voor deze doorwinterde 
neoliberaal is het protest in Israël dus 
absoluut niet het eerste, noch het he-
vigste dat hij al doorstond. Netanyahu 

-die zich zoals de meeste Israëlische 
leiders voor hem- bijna obsessief fo-
custe op veiligheidskwesties en de be-
zetting van Palestina, was totaal ver-
rast door dit plotse felle binnenlandse 
protest. Het kwam immers vanuit een 
hoek die hij niet verwacht had. Op 
een persconferentie eind juli 2011 
erkende Netanyahu dat er inderdaad 
problemen waren en hij beloofde aan 
de demonstranten om maatregelen te 
nemen. Zo zou hij er voor zorgen dat 
meer dan 50.000 aanvragen om huizen 
te bouwen het komende jaar en een 
half, versneld goedgekeurd zouden 
worden. Hij vertelde er toen niet bij 
of het hier ook nieuwe woonsten in 
de nederzettingen op de Palestijnse 
gebieden betrof. De kolonisten zelf 
waren in eerste instantie niet opgezet 
met de sociale protestbeweging in de 
grotere steden van Israël, maar eind 
augustus trok een groep kolonisten-
jongeren eveneens zijn tenten op in 
Tel Aviv om de eis te ondersteunen om 
op grote schaal goedkope woningen te 
bouwen op de Westelijke Jordaanoe-

Voor het gros van de Israëlische 
bevolking staan de  

sociaal-economische klachten 
volledig los van het lot van de 

Palestijnen en de reeds decennia 
aanslepende bezetting.
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ver. De Israëlische premier had on-
dertussen ook al een brief ontvangen 
van 42 rechtse parlementsleden met 
hetzelfde verzoek. Op 27 september 
kondigde Netanyahu de bouw aan 
van meer dan 1000 nieuwe woningen 
in Palestijns Oost-Jeruzalem. 

    
protest & bezetting
Voor het gros van de Israëlische be-
volking staan de sociaal-economische 
klachten volledig los van het lot van 
de Palestijnen en de reeds decennia 
aanslepende bezetting. Hun ontevre-
denheid is a-politiek en hun eisen zijn 
eenduidig geformuleerd: ‘goedkoper 
voedsel’, ‘goedkopere woningen’, be-
taalbaar onderwijs’, enzovoort. Een 
veel kleiner en linkser deel van de 
activisten legt echter uitdrukkelijk de 
link tussen de sociale ongelijkheid in 
het land en de massale toewijzing van 
overheidsmiddelen aan het leger en 
de bezetting. In 2010 spendeerde Tel 
Aviv maar liefst 15,1% van het totale 
overheidsbudget aan Defensie. In 2008 
ging het over 2300 dollar per burger! 
Slechts een kleine minderheid van de 
activisten durft expliciet te suggereren 
dat een deel van het huidige militaire 
budget gebruikt zou moeten worden 
om de sociale uitgaven op te schroe-
ven en stelt daarbij onvermijdelijk het 
beleid van Israël ten opzichte van de 
Palestijnen in vraag. De organisatoren 
van het protest en de overgrote meer-
derheid van de demonstranten doen 
echter hun uiterste best om de kwestie 
van ‘de bezetting’ bewust van de pro-

testbeweging uit te sluiten en zich te 
houden aan de zogenaamde ‘nationale 
consensus’. Dit is een soort van code 
onder de Israëlische bevolking die het 
verbiedt de zionistische ideologie en 
het joods karakter van de Israëlische 
staat in vraag te stellen. Zo eindigde 
elke betoging steevast met het volks-
lied en wapperden overal Israëlische 
vlaggen. Uiteindelijk komt het er op 
neer dat de beweging het bestaande 
politieke en ideologische systeem op 
geen enkele manier in vraag stelt -be-
togers zijn vaak zelfs niet per se tegen 
de huidige politieke regering- maar dat 
ze zeer specifieke hervormingen eist. 
Het ziet er dus niet naar uit dat de 
protestbeweging in Israël aan de fun-
damentele beginselen van het systeem 
en het daaruit voortvloeiende beleid 
zal raken. Zolang ze niet uit het zionis-
tische kader breken, kunnen de Isra-
elische demonstranten maximaal een 
terugkeer naar een grotere welvaart-
staat bewerkstelligen, maar tot inclu-
sie, gelijkheid en democratie voor alle 
burgers zal deze beweging niet leiden. 
Het a-politiek karakter van de sociale 
protestbeweging legt nog een andere 
tekortkoming bloot: het ontbreekt de 
maatschappij aan een (politiek) vehi-
kel waar de protestbeweging zich aan 
kan vasthaken. Er is eigenlijk geen 
grote sociaaldemocratische partij in 
Israël. De Israëlische Labour Partij 
kan men -parallel aan de vele ‘socialis-
tische partijen’ in Europa- al lang niet 
meer sociaaldemocratisch noemen. 
Meretz, de kleinere zionistisch-socia-

listische partij in Israël heeft slechts 3 
verkozen parlementsleden en de com-
munistische partij wordt dan weer te 
veel geassocieerd met de Arabische 
gemeenschap in Israël.   
 
recente ontWikkelingen
Toen Netanyahu besefte dat het pro-
test niet zomaar zou wegebben, kon-
digde hij in augustus de oprichting 
aan van een speciale commissie die 
moest onderzoeken hoe de hoge kos-
ten van het leven gedrukt konden wor-
den. De helft van de commissieleden 
zijn ministers uit zijn kabinet en het 
team wordt voorgezeten door Manuel 
Trajtenberg, een neoliberale techno-
craat en professor economie aan de 
Universiteit van Tel Aviv. De rest van 
het team bestaat uit ‘deskundigen’ uit 
de private sector. De leiders van de 
Israëlische protestbeweging waren 
niet enthousiast over de samenstel-
ling van de commissie. Netanyahu 
beloofde nooit om de aanbevelingen 
van de experten effectief uit te voeren 
(het staatsbudget voor de komende 
twee jaar ligt bijvoorbeeld al vast) en 
bovendien kreeg de commissie geen 
enkele concrete bevoegdheid. De Is-
raëlische autoriteiten rekenden erop 
dat de protestbeweging na de zomer-
vakantie en mits een aantal minimale 
toegevingen zou uitdoven. De protes-
ten zijn tot nu toe nog niet gestaakt, 
maar na de climax begin september 
vertraagde en verkleinde de beweging 
wel aanzienlijk. De meeste tenten-
kampen zijn opgedoekt, hoewel er een 
paar koppig overeind blijven, maar de 
activisten blijven vergaderen en op het 
moment van dit schrijven dreigde de 
Histadrut, de Israëlische federatie van 
vakbonden, met een algemene en on-
beperkte staking indien de regering 
weigert maatregelen te nemen tegen 
het groeiend aantal interimcontrac-
ten in de publieke sector. Aanhoudend 
sociaal protest kan misschien tot de 
(gedeeltelijke) terugkeer leiden van de 
welvaartsstaat, maar het structureel 
discriminerend karakter van Israël 
zal in tact blijven. De sociale beweging 
van Israël zal dus zeker geen revolutie 
veroorzaken, maar waar mensen zich 
organiseren is er altijd het potentieel 
van een bewustwordingsproces, van 
een verhoogde politieke en sociaal-
economische interesse, van het uit-
breken uit het conformistisch denk-
kader. Is dat niet het begin van elk 
grondig veranderingsproces?  n

Betoging in Tel Aviv (20/08), foto: Oded Balilty
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17-11-2011
uitreiking Prijs andré de sMet

De Prijs André De Smet, genoemd naar de 
vredesactivist en oprichter van Vrede vzw 
André De Smet, is een aanmoedigingspremie 
voor wetenschappelijk onderzoek naar de 
vredesproblematiek. 

Inschrijven via paule.verbruggen@amsab.be of 

09 224 00 79 

Locatie: Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, Gent 

Aanvang: 18u; Inkom: gratis

18-11-2011
Fish and run  
(doCu en nabesPreking)

Een docu die op zoek gaat naar een antwoord op 
de vraag hoe de toekomst van zowel de vis als de 
vissers gegarandeerd kan worden.  
Trailer op www.climaxi.be

Reserveren noodzakelijk via filip@climaxi.be 

Locatie: KASKcinema, Godshuizenlaan 4, Gent

Aanvang: 20u; Inkom: 3 euro

19-11-2011
ColloquiuM:  
eén- oF tweestatenoPlossing:  
Pro's en Contra's. 

Panelleden: Ilan Pappé, Leila Shahid, Brigitte 
Herremans, Henri Wajnblum, Lucas Catherine. 
Moderator: Ludo De Brabander (Vrede vzw). 

Locatie: Cultureel Centrum Noordpool, 

Antwerpsesteenweg 208, Brussel. 

Aanvang: 13.30u

22-11-2011
beeldbrekers: lezing over 
eManCiPatie en religie

Met Samira Azabar en Baharak Bashar
Locatie: De Pianofabriek, Fortstraat 25, Brussel

Aanvang: 20u; Inkom: 5 euro (4 euro voor 

werkzoekenden en leden Masereelfonds)

24-11-2011
debat:  
de Privatisering van de oorlog 

Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel

Aanvang: 20u; Inkom gratis

03-12-2011
betoging n.a.v. Petersberg 
ConFerentie ii

Top over de toekomst van Afghanistan (Bonn).  
Er wordt vanuit België een bus ingelegd naar 

de betoging door CNAPD (www.cnapd.be). 

Meer info via pieter@vrede.be  

03-12-2011
nationale kliMaatManiFestatie 

N.a.v. de VN-klimaatconferentie in Durban.
Vrede vzw is 1 van de meer dan 80 organisaties 
aangesloten bij de Klimaatcoalitie. 

Locatie: Noordstation, Brussel

Aanvang: 14u 

08-12-2011
nato gaMe-over: de 
tooggesPrekken

De NAVO ter discussie stellen - een praktijkoefening. 
Inschrijven via katelijne@vredesactie.be

Locatie: Posthof, Patriottenstraat 62, Berchem

Aanvang: 19u; Inkom: gratis

09-12-2011
studiedag: 'laat het grote geld 
niet ontsnaPPen'

Meer info en programma op www.hetgrotegeld.be. 
Inschrijven via eric.goeman@skynet.be  

Locatie: Zaal Torrepoort, Poel, Gent

Aanvang: 10u (tot 17u); Inkom gratis

09-12-2011
FilMFestival iran: 'the green 
wave' (2010)

Locatie: KASKcinema, Godshuizenlaan 4, Gent

Aanvang 20u; Inkom: 5 euro / 3 euro

10-12-2011
aCtie: stoP the killings!

Manifestatie en symbolische actie tegen de 
vrijhandelsakkoorden die Europa afsluit met 
Colombia, Guatemala en de Filippijnen.  

Locatie: Flageyplein, Brussel

Aanvang: 15u

16-12-2011
inForMatieavond: 'Congo kiest'

Met Tony Busselen, Lut Adriaensens en Hugo Van 
Droogenbroeck 

Locatie: JC De Spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen

Aanvang: 20u

16-12-2011
FilMFestival iran:  
'iran (is not the ProbleM)'

Met inleiding door Pieter Teirlinck, Vrede vzw.  
Meer info en programma op www.beeldbraak.be

Locatie: KASKcinema, Godshuizenlaan 4, Gent

Aanvang 20u; Inkom: 5 euro / 3 euro
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steun onze vrede
rek. nr. 523-0803211-29

Steunfonds augustus-september 2011

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

VML Ninove 
14; V Assebroek 12,4; DLJ Aalst 5,2; CM Torhout 10; 
DSH Assebroek 8; EDB Sint-Michiels 4,96; VN Ranst 
4,96, ED Veldegem 4,96; LB Wilrijk 4,96; MS Drongen 
24,78; DS Aalst 5; WDR Schilde 12,4; EML Oostende 
4,96; EM Gent 4,96; WW Kortrijk 4,96; DSC Gent 4,96; 
VM Gent 20; EJ Gent 20; CA Gent 14; VL Antwerpen 
9,92; BL Sint-Eloois-Vijve 9,92; GY Stabroek 4,96; PB 
Oostende 9,92; LK Gentbrugge 7; GR Kontich 10; JT 
Merksem 10; JDS Luik 4,96; FVZ Bornem 4,96; NB 
Antwerpen 20; HR Destelbergen 10; BV Boutersem 5; 
WVD Dendermonde 25; BD Herzele 10; DV Eke 10;  
EH Landegem 25; ADM Brugge 25; MVR 
Welchelderzande 25; SL Gent 5; PC Ekeren 250

Totaal: 669,05 euro steun!

Hartelijk bedankt! 
 
Toon uw blijvend engagement voor ons streven  
naar een vreedzamere wereld en steun Vrede met 
een testament of schenking. Wij sturen u graag  
meer informatie op indien u dat wenst.  
(pieter@vrede.be of telnr. 092334688)

DE MUSSEN

Ze klagen de nood
van de winter aan
nu in mijn tuin,
op de ijskoude aarde,
niets meer te rapen valt.

Afdrukken van pootjes
vertellen mij: 
wij zijn hier geweest
hongerig en bevreesd.

In de kille morgen
scherpt de honger
hun tjilpend smeken aan:
Vertel aan de mensen
daar binnen, de winter
is nog lang niet gedaan!

Jozef Vandromme

Ter verduidelijking.

Uit het artikel “De kernramp van Fukushima” (vrede 
nr 410, blz 15) zou men misschien kunnen besluiten 
dat het smelten van de brandstofstaven van reactor 
4 te wijten was aan een nucleaire kettingreactie. Op 
het moment dat de stroom uitviel ten gevolge van de 
tsnuami op 11 maart 2011 lagen de brandstofstaven 
af te koelen. Op dat moment was de nucleaire 
kernreactie in de brandstofstaven reeds weken 
gestopt. Na gebruik blijven de staven echter nog een 
lange tijd zeer warm ten gevolge van de bijproducten 
van het reeds gestopte splitsingsproces. Vandaar het 
levensgroot belang van de afkoeling om de smelting 
van de brandstofkern te voorkomen. De radioactieve 
kettingreactie in de brandstofstaven in de op het 
moment van de ramp actieve reactoren 1 tot 3 werd 
onmiddellijk stopgezet door het inbrengen van 
controlestaven. Maar ook hier geldt de noodzaak van 
continue koeling om een meltdown te voorkomen.
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