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Selma van Oostwaard van PAX gaf
in het vorige nummer van Vredes-
Magazine een overzicht van de

totstandkoming van het VN-Verdrag
voor een kernwapenverbod (Vredes-
Magazine nr. 3, 2017). PAX speelde een
leidende rol bij de totstandkoming van
dit internationale verdrag dat kernwa-
pens verboden, illegaal en onmenselijk
verklaart. Terecht spreekt Selma van een
historisch moment in de geschiedenis
van de strijd voor kernontwapening.
Het positieve van dit Verdrag is dat het
verder reikt dan een verbod op het bezit
van kernwapens. De verdragstekst kan
niet anders worden begrepen dan als een
volstrekte verwerping van de nuclearise-
ring van wapenarsenalen. Ook is het een
gezonde ontwikkeling dat het Verdrag
blijk geeft van ongeduld en wantrouwen
aan de rechtvaardiging door de kern-
machten van de nucleaire status quo die
de diepgaande bezwaren van veel rege-
ringen hiertegen volkomen negeert. De
oude geruststelling van de kernmachten
dat kernontwapening mogelijk is zodra
zich daar een geschikt moment voor
aandient, wordt steeds minder geloof-
waardig nu onder aanvoering van de
Verenigde Staten grote investeringen
plaatsvinden in de modernisering en
verdere ontwikkeling van kernwapenar-
senalen.

Ondanks deze prestatie van formaat,
moet echter worden erkend dat er een
grote zwakte zit in dit wettelijke verbod.
Het is waar dat de steun van 122 rege-
ringen duidelijk maakt dat een signifi-
cante meerderheid van de internationale
gemeenschap kernwapens afwijst. Maar
dat verhult niet de gapende kloof met

alle negen kernwapenstaten, waaronder
alle vijf permanente leden van de Veilig-
heidsraad, die weigeren deel te nemen
aan het verdragsproces. Ze weigeren
zelfs deel te nemen aan de onderhan-
delingsconferentie om hun bezwaren te
uiten en de uitkomst te beïnvloeden.
Evenzo hebben de meeste van de belang-
rijkste bondgenoten van deze staten die
direct of indirect op kernwapens ver-
trouwen voor het in stand houden van
de ‘wereldwijde veiligheid’, waaronder
belangrijke internationale actoren als
Duitsland en Japan, het hele proces
geboycot. Japan maakte, evenals China
en India, in het verleden deel uit van een
groep landen die lobbyden tegen kern-
wapens. Ontmoedigend is dat ook deze
landen afwezig waren en zich daardoor
tegen het verbod keerden.

Drie belangrijke NAVO-landen –
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten, die tevens het veto-
recht hebben in de Veiligheidsraad –
gingen zelfs zover om een gezamenlijke
verklaring af te geven. Daarin laten ze
geen twijfel laten bestaan over hun
blijvende inzet voor een nucleaire
wereldorde: “We zijn niet van plan te
ondertekenen, te ratificeren of ooit
partij te worden. Daarom zullen er geen
wijzigingen zijn in de wettelijke ver-
plichtingen van onze landen met betrek-
king tot kernwapens.” Ze vinden dat de
wereldwijde veiligheid afhangt van de
nucleaire status quo, zoals die wordt
ondersteund binnen het raamwerk van
het non-proliferatieverdrag (NPV) en
door de onbewijsbare bewering dat “het
beleid van nucleaire afschrikking” nood-
zakelijk was voor het in stand houden

van de vrede in Europa en Noord-Azië
voor meer dan 70 jaar. Dit vertrouwen
op het NPV om hun tegenstand tegen
het Verdrag te rechtvaardigen ligt aan de
basis van de diametraal tegenover-
gestelde opvattingen over collectieve
veiligheid van de kernwapenstaten en
hun bondgenoten enerzijds en de niet-
kernwapenstaten anderzijds.

De kloof tussen de kernwapenstaten
en de rest van de wereld is nog nooit zo
groot geweest, en er zijn geen tekenen
aan beide zijden om tot overeen-
stemming te komen. In die zin kan er
moeilijk worden gesproken van een
‘doorbraak’. Maar hopelijk is het een
eerste stap in een proces dat de kloof
tussen deze twee partijen uiteindelijk
kan dichten. Wellicht kan Nederland
hierbij een belangrijke rol spelen.
Nederland is het enige NAVO-land dat
wel aanwezig is bij de internationale
onderhandelingen over het Verdrag. Uit
recent onderzoek van het Rode Kruis
blijkt dat 85 procent van de Nederlandse
bevolking vindt dat Nederland een
verdrag voor een kernwapenverbod
moet steunen. Hoog tijd dus dat Neder-
land de stem van de overgrote meerder-
heid in binnen- en buitenland tegen
kernwapens gaat volgen.

Henk van der Keur

FOTO VOORPAGINA:

Feestelijke picknick in het park.
12 augustus, Sulaimaniyah (Irak).
Foto: Iris Vos

Anti-kernwapenverdrag laat grote
kloof zien
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we samen naar Jeruzalem gereisd. We
werkten daar mee aan “Al Quds Under-
ground”, een huiskamerfestival met mos-
lims, joden en christenen. Daarna reis-
den we door Israël en de Palestijnse ge-
bieden. Tijdens deze reis viel het ons op
dat er veel vredesinitiatieven “van bui-
tenaf” waren. Initiatieven die in een an-
der land waren bedacht, maar in de prak-
tijk niet aansloten op de behoeften van
de bewoners. Op basis van deze ervaring
besloten we de insteek van onze Irak-reis
verkennend te houden. Er zijn. Ervaren.
Onderzoeken of we iets kunnen beteke-
nen. Zo niet, dan is dat ook oké.

Op 2 augustus jl. reisden Joram, Yosé
en ik naar Noord-Irak. Joram en ik had-
den geen idee wat we konden verwach-
ten. Yosé was al vaker in Noord-Irak ge-
weest. Na vijf dagen voelde het alsof ik
hier al een maand was. In korte tijd leer ik
in razend tempo over de islam, het chris-
tendom, de Koerden, de Arabieren, soefi
muziek, Koerdische discomuziek en
noem maar op. Ik voel me als een spons:
alle input kan ik waarschijnlijk pas echt
een plek geven als ik weer thuis ben.

We verblijven in het Stadsklooster in
Sulaymaniyah. Een levendige plek die
aanvoelt als een buurthuis. Dagelijks or-
ganiseert het Stadsklooster uitstapjes,
kerkdiensten en taalcursussen. Een chris-
telijk initiatief waar iedereen welkom is.
Inspirerend om te zien hoe pater Jens de-
ze ontmoetingsplek organiseert.

De bewoners zijn vriendelijk. In eerste
instantie verlegen. Jongeren spreken En-
gels, een deel van de ouderen ook. Onder
dat verlegen pantser schuilt een overwel-
digende warmte. “Welkom!” “Nee, jullie
hoeven niet voor het eten te betalen, we
waarderen dat jullie hier zijn.”“Please ta-
ke a picture with me”. Het valt me op dat
er nauwelijks toeristen op straat zijn. In
andere landen voelde ik me dan wel eens

een wandelende portemonnee. Hier
voelt dat niet zo. Mensen lachen vriende-
lijk, nemen me het liefst mee voor thee,
tonen interesse en vragen me “of ik nog
iets nodig heb”. Gisteren liet de eigenaar
van de kebabstand ons niet voor ons eten
betalen. Wauw.

VAN BINNENUIT
Ondertussen deel ik dagelijks mijn erva-
ringen via sociale media als Facebook en
Instagram. Kijk maar: Irak is meer dan
een oorlogsland. De mensen hier zijn
niet alleen maar zielig. Sterker nog, je
kunt in dit gebied prima reizen. De stra-
ten van Sulaymaniyah voelen veilig, ik
loop hier ontspannen rond. Online
plaats ik portretten, foto’s en video’s. Het
boek van Joris Luyendijk “Het zijn net
mensen” werkt inspirerend. Hij ver-
woordt helder hoe de Nederlandse media
ons beeld van het Midden-Oosten beïn-
vloeden. Ik hoop met mijn posts die
beeldvorming een stukje te kunnen
doorbreken.

Een belangrijk contact voor ons werd
Sami. Sami is een drieëntwintigjarige, is-
lamitische filmmaker uit Mosul. Hij is uit
Mosul gevlucht. Sinds een jaar is hij be-
trokken bij Stadsklooster Sulaymaniyah.
Met Sami verkenden we in korte tijd de
moskee, het theehuis, het openbare park,
het waterpijp-café en de beste kebab-
stand. Ondertussen lijkt hij iedereen te
kennen. “Weet je wat het probleem hier
is?” zei Sami.“Alle groepen zijn te veel op
zichzelf. De stad is te verdeeld. Het Stads-
klooster is een mooi voorbeeld van hoe
dit wel samengaat. Verder zijn er nauwe-
lijks initiatieven waar Koerden, Arabie-

Eerst maar iets over het vertrek-
punt. Sinds januari 2016 ben ik
betrokken bij de Antoniuskerk in

Utrecht. De kerk zou sluiten. De Antoni-
usgemeenschap wilde, in diezelfde kerk,
verder als Stadsklooster: meerdere cultu-
ren onder één dak. De buurt, waaronder
ik, werd opgeroepen om mee te denken.
Ik ben niet gelovig, heb wel een grote in-
teresse voor cultuur. Ik werk freelance als
projectmanager in de culturele sector.
Mijn ambitie in al mijn projecten is om
verschillende groepen met elkaar te ver-
binden. Het idee van Stadsklooster
Utrecht sloot daarop aan, ik werd coördi-
nator van het cultuurprogramma.

Begin maart dit jaar sprak ik met Yosé
Höhne-Sparborth (zuster bij de Antoni-
usgemeenschap en vredesactiviste) en
met pater Jens Petzold. Jens Petzold had

al een Stadsklooster, in Sulaymaniyah,
het Koerdische gebied in Noord-Irak.
Moslims, christenen, Koerden en Arabie-
ren leven daar allemaal samen. Hij was
tevreden over de ontwikkelingen, maar
culturele activiteiten konden ze daar nog
wel gebruiken. “Anders kom je eens
langs,” was zijn voorstel. Een verkennen-
de reis, dat leek me wel wat.

VAN BUITENAF
Ondertussen betrok ik muzikant Joram
Kroon bij onze plannen. In 2009 waren

“Irak, dat is toch dat oorlogsland?” Die reactie kreeg ik van velen uit mijn omgeving.
Klopt, er is oorlog in Irak. Gelukkig is de situatie niet in alle gebieden zo heftig als wij
op het nieuws zien. Irak is ook een land met muziek, dans, nieuwsgierigheid, bergen,
warmte, woestijn en hartelijkheid.

Ook Irakezen
‘zijn net mensen’

De straten van

Sulaymaniyah voelen

veilig, ik loop

hier ontspannen rond.
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ren, christenen, moslims, ouderen, kin-
deren, wel samenkomen.”

Sami, Joram en ik bedachten een eve-
nement waar dit samenkomen wel zou
kunnen plaatsvinden: het Yalla! Yalla
feest! Een openbare disco in het park.
“Doen jullie dat in Nederland?” vroeg
Sami.“Dat kennen we hier niet. Laten we
het doen!” In korte tijd maakten we een
flyer (in het Engels, Koerdisch en Ara-
bisch), een promovideo en een Facebook
evenement.

Sami betrok graag de Italiaanse orga-
nisatie Un Ponte Per (letterlijk: “Een
Brug Naar” – UPP) bij het feestje. Deze
niet-gouvernementele organisatie
(NGO) zet zich in voor vluchtelingen en
organiseert onder andere taalcursussen,
uitstapjes en vervoer voor vluchtelingen
in Sulaymaniyah. In dat kader deed UPP
op zaterdag 12 augustus mee aan de In-
ternational Youth Day. Misschien kon-
den we dit combineren?

Joram en ik waren enthousiast. We
maakten een afspraak met UPP. Bahre,
medewerkster van UPP, reageerde kri-
tisch:“Lukt het jullie wel om voor die tijd
een vergunning rond te krijgen?” “Regel
je wel politie, er is hier nog steeds kans op
aanslagen.”“Wie is er dan verantwoorde-
lijk?” Verfrissend. Sami was vooral en-
thousiast, maar hij benoemde niet hoe
het plan kon falen. Bahre deed dat wel.

Genoeg stof tot nadenken na dit ge-
sprek. Er waren zoveel dingen die wij niet
konden inschatten. Op onze uitnodiging
schreven we over “drinks”, wat hier wordt
geïnterpreteerd als alcohol en dus niet
oké is. We schreven over “crazy dansmo-
ves”, terwijl men hier juist niet gek wil
doen. We schreven over dabke dans, ter-
wijl dat Syrisch is, niet Koerdisch. Ook
wilden we Yalla! Yalla! in het Azadi-park
organiseren, maar daar bleken alleen
maar vrijgezelle mannen te komen.

Samen met UPP bedachten we een
haalbaar, nieuw event. Een picknick
bleek realistischer. Dat kon zonder ver-
gunning. Nog steeds met live muziek,
eten en speakers. UPP regelde vervoer
voor de vluchtelingen. Promotie via Fa-
cebook was niet nodig: hier gaat het
vooral van mond tot mond.

Afgelopen zaterdag, 12 augustus, was
de picknick. En leuk dat het was! In bus-
sen reden we naar het familiepark. Een
avond lang dansten, aten en zongen we
met 60 man. Eigenlijk precies zoals Jo-
ram en ik ooit in gedachten hadden. Eén
groot verschil: dit feest was voor vluchte-
lingen. Het oorspronkelijk bedachte Yal-

la! Yalla! Feest zou voor iedereen zijn.
De insteek van onze reis was verken-

nend. Dat was de reis zeker. In korte tijd
leerden we ontzettend veel. Onze Neder-
landse benadering sloot niet aan op de
lokale behoeften. Gelukkig hebben we dit
op tijd bij kunnen sturen.

TOEKOMSTMUZIEK
Ondertussen dromen Joram en ik nog
steeds van een feest voor alle Irakezen.
We weten nu alweer beter hoe dit wel en
niet kan. Voor zo’n evenement is een
breed, lokaal draagvlak nodig. Samen-
werkingsverbanden met enthousiaste,
maar vooral kritische, partijen zijn be-
langrijk.

In april volgend jaar zullen we, op ver-
zoek van Stadsklooster Sulaymaniyah,
terugkomen. Bij de kerken in Sulaymani-
yah, Kirkuk en Caracosh spelen we dan

live muziek met lokale muzikanten. In el-
ke stad doen we dit dan ook, spontaan, in
het openbare park. Voor iedereen. Vooraf
informeer ik vanuit Nederland alle
NGO’s in die drie steden.

De reis heeft ons veel inspiratie en con-
tacten opgeleverd. En foto’s en video’s

van onze reis die we op verzoek kunnen
mailen. Wil je op de hoogte blijven? Of
werk je zelf aan een project in het Mid-
den-Oosten? Ik vind het leuk om mee te
denken. Je kunt me contacten via mijn
website: www.iris-vos.nl.

Iris Vos
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Najaar 1962. Op 19 oktober,
midden in de Cubacrisis, arri-
veert het zeilschip Everyman

III van de Amerikaanse antropoloog Ear-
le Reynolds in de haven van Leningrad.
Het schip is uit Engeland vertrokken en
via België, Nederland, Duitsland, Dene-
marken en Zweden naar Rusland gevaren
om er een vredesboodschap te brengen.
Het plan is 50 duizend pamfletten tegen
de atoombewapening onder de bevol-
king te verspreiden. Reynolds heeft eer-
der tochten gemaakt naar plaatsen in de
Stille Oceaan waar de Amerikanen en
Fransen kernproeven uitvoerden. Met

deze nieuwe tocht wil hij zijn critici laten
zien dat hij niet alleen de Amerikaanse,
maar ook de Russische kernmacht be-
strijdt.

De Everyman III krijgt in Leningrad
geen kans om aan te meren. De autoritei-
ten stellen de bemanning voor de keus
om vrijwillig om te keren of naar open
zee gesleept te worden. Enkele activisten
springen met hun pamfletjes in het ijs-
koude water en proberen zwemmend de
oever te bereiken. Als ook dat mislukt
steken ze hun boot op een paar plaatsen
lek. Na de reparatie door de Russen
wordt het schip alsnog naar zee gesleept.

Met de bemanning vastgebonden aan
boord.

Een van de bemanningsleden is de on-
langs op 80-jarige leeftijd overleden Peter
Archbold. Zijn toenmalige Nederlandse
vrouw Helene haalt herinneringen op
aan haar betrokkenheid bij de Britse vre-
desbeweging aan het begin van de jaren
zestig. Archbold, zoon van een gedreven
communist, was kunstenaar. Omdat hij
daar niet van kon leven dreef hij met zijn
vrouw in Pendeen, een dorpje in Corn-
wall, een Fish & Chips shop. Hij sloot zich
aan bij de regionale afdeling van het
Committee of 100, een initiatief van Ber-
trand Russel die pleitte voor burgerlijke
ongehoorzaamheid tegen de atoombe-
wapening.

Russell, bestuurslid van de eind jaren
vijftig opgerichte Campaign for Nuclear
Disarmement (CND), moedigde met zijn
door honderd prominente Britten on-
dertekende manifest pacifistische bur-
gers aan om vreedzaam in actie te komen
tegen de kernbewapening. Het was het
startsein voor een reeks van sit-down de-
monstraties, blokkades en marsen waar-
bij Russell zelf en vele anderen werden
gearresteerd. Ook Dora Russell, de ex-
vrouw van Bertrand, maakte deel uit van
de groep vredesactivisten in Cornwall.
Bij een van marsen van Londen naar het
tachtig kilometer westelijk gelegen Al-
dermaston, de plaats waar de kernkop-
pen werden gefabriceerd, werd Archbold
gearresteerd en enkele dagen vastgehou-
den.

Toen in 1962 een oproep werd gedaan
voor bemanningsleden van de Everyman
III gaf Peter zich op als scheepskok. Hele-
ne bleef met een klein kind achter in
Cornwall en hoorde maanden niets van
haar man. Zelf droeg ze bij aan de bewe-
ging in huis-aan-huis campagnes om
mensen te overtuigen van de gevaren van
de atoomwapens en om leden te werven
voor de CND. Persoonlijke, mondelinge
propaganda van mens tot mens, zonder
folders of andere hulpmiddelen die later
zo gewoon zijn geworden. Helene stond
ook bij het consultatiebureau om moe-
ders aan te spreken over de gevaren van
de radioactieve neerslag voor melk en

groente. De beweging werd goed in de
gaten gehouden door de inlichtingen-
dienst. De overbuurman van Helene en
Peter, een benzinepomphouder, vertelde
hun dat hij bezoek had gehad van een po-
litieman die hem verzocht had de num-
merborden te noteren van alle auto’s die
bij hun huis stopten.

BRUUT POLITIEGEWELD
Peter en Helene verhuizen later naar Ne-
derland. Ook hier kiezen Ban-de-Bom-
activisten steeds meer voor burgerlijke
ongehoorzaamheid met geweldloze ac-
ties, waarvoor ze vooraf geen toestem-
ming meer vragen. Op 5 juli 1963 vindt
in het Olympisch Stadion in Amsterdam
een NAVO-taptoe plaats, waarbij ook een
muziekkorps van het Portugese leger op-
treedt. Op initiatief van het Comité 29
november 1962 (vernoemd naar een eer-
der proces tegen vredesactivisten) verza-
melen demonstranten tegen de NAVO en
het dictatoriale regime van Salazar zich
zowel binnen als buiten het stadion. Pe-
ter Archbold is er bij. De demonstranten
houden zich aan de afspraak om geen ge-
weld te gebruiken, maar de Amsterdamse
politie grijpt keihard in. De Telegraaf
schrijft: “Terwijl het muziekkorps het
Feijenoordlied speelde brachten de agen-
ten de tekst van dit populaire clublied in
de praktijk...”

Demonstranten worden met knuppels
afgeranseld en zwaar mishandeld. Som-
migen tot tweemaal toe, eerst in het sta-
dion en toen ze vervolgens via een nauwe
tunnel naar buiten waren geslagen ook
nog eens door de agenten die op het plein
voor het stadion stonden. Gewonden
kunnen geen hulp krijgen. Een van de ge-
wonden, die probeert weg te komen,
wordt door politie-inspecteur Landman,
die de leiding van de operatie had, eigen-
handig nog eens in elkaar geslagen. Het
extreem brute geweld schokt Peter en
Helene, die in Engeland fatsoenlijker ge-
drag van agenten gewend waren.

Achttien Amsterdamse dominees pro-
testeren in een brief aan burgemeester
Van Hall tegen het geweld. In de gemeen-
teraad komen de politie en de burge-
meester onder vuur te liggen. Vrij Neder-

Herinneringen aan Bertrand
Russels “Committee of 100”

Van eind jaren vijftig tot 1968 speelde het
door Bertrand Russel opgerichte Comité van
100 een belangrijke rol in de vredesbeweging.
De groepering was een voorbeeld voor de
studentenbeweging en politieke
actiegroepen in Europa.

Achttien Amsterdamse

dominees protesteren in een

brief aan burgemeester Van

Hall tegen het geweld
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land onthult het oorlogsverleden van
Landman. Hij maakte tijdens de bezet-
ting carrière in het Amsterdamse politie-
korps na zijn opleiding op de Duitse po-
litieschool in Schalkhaar. De nasleep van
de taptoe is de inleiding op heftiger bot-
singen in Amsterdam tussen het gezag en
radicaliserende jongeren.

In Engeland ging het Committee of 100
zich steeds meer met politieke kwesties
buiten de atoombewapening bemoeien,
zoals de moord op de Griekse vredesacti-

vist Lambrakis en de oorlog in Vietnam.
Volgens Diana Shelley van de Londense
afdeling werd de beweging ook steeds
minder non-violent. Bertrand Russell
haakte in 1963 af, en met hem vele on-
dertekenaars van zijn beginselverklaring.
De beweging bleef nog bestaan tot 1968.
De actiemethoden en de informele inter-
ne organisatie van het Committee of 100
hebben de trend gezet voor de studen-
tenbeweging en talloze politieke actie-
groepen in Europa die zo kenmerkend
waren voor de jaren zeventig en tachtig.

Jos van Dijk

Afleidings-
manoeuvres

Noam Chomsky is al jarenlang de meest scherp-
zinnige criticus van de Amerikaanse politiek. Ook

op hoge leeftijd is hij een graag geziene gast in
talkshows en openbare debatten in de Verenigde
Staten. Op internet vond ik een videofragment uit een
debat met zijn commentaar* op het recente optreden
van president Trump. Chomsky waarschuwt daarin dat
we ons niet blind moeten staren op alle strapatsen van
Trump c.s. We hollen aan de hand van de media van
incident naar incident. Elke dag weer wat nieuws. Met
elke nieuwe tweet raakt de vorige in vergetelheid.
Ondertussen gebeurt er iets anders met Amerika, zegt
hij, waar niemand aandacht voor heeft. De
Republikeinse meerderheid in het parlement voert
onder leiding van Paul Ryan, volgens Chomsky de echte
gevaarlijke man, een programma uit met vergaande
consequenties voor de toekomst. Een programma dat
de rijksten en machtigste Amerikanen alles geeft ten
koste van de overgrote meerderheid van de bevolking.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het schrappen van allerlei
regelingen en subsidies van de regering-Obama. En,
zegt Chomsky, de Democraten hoor je er niet over. Die
zijn helemaal gefocust op het wie-wat-waar-en-wanneer
inzake de inmenging van Rusland bij de verloren
presidentsverkiezingen. Maar ‘Russiagate’ is volgens
hem een afleidingsmanoeuvre. Amerika loopt met de
huidige regering sluipenderwijs het gevaar een uiterst
conservatief land te worden met een minimale overheid
die de rijken rijker maakt en de armen laat barsten.
Chomsky heeft in zijn lange carrière als commentator
van de Amerikaanse politiek vaak gelijk gekregen. Ik
weet niet of hij het ook nu weer bij het rechte eind heeft.
Maar zijn beeld van Trump als aandachttrekker die
afleidt van structureel gevaarlijke ontwikkelingen geeft
wel te denken. De waan van de dag, de hypes, de
kortstondige ophef over zaken die de meeste mensen
na een paar dagen weer vergeten zijn: de media leven er
van, die kunnen niet zonder. Maar de overvloed aan
kwesties ontneemt het zicht op structurele
ontwikkelingen en verschuivingen met langdurige
consequenties. En het aantal ‘Chomsky’s’ dat deze
ontwikkelingen kan duiden neemt af. En dus kunnen
politici hun afleidingsmanoeuvres zonder veel
problemen inzetten. Ook in Nederland. Terwijl iedereen
zich stort op het verplicht aanleren van het Wilhelmus
kan een nieuwe rechtse regering de ondernemers, de
rijken en het leger zonder al te veel ophef faciliteren
met belastingverlichting, verdere deregulering,
omvangrijke wapenaankopen en steeds goedkopere
arbeid.

Jos van Dijk

*https://www.youtube.com/watch?v=4LyjdaVuOok
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Dat punt viel de westerse media
het meest op. De achtergrond
van het conflict gaat wel iets ver-

der. Qatar wordt gestraft omdat het een
eigen weg kiest en zich onttrekt aan het
gezag van de heersers op het Arabisch
schiereiland: de Saoedi’s en hun vrienden
in de VAE.

Ook de suggestie dat het bezoek van
Trump aan Saoedi-Arabië de aanleiding
is geweest voor de verbreking van de ban-

man, begin 2015, een verscherping van
de hegemoniale ambities van Saoedi-
Arabië op het Arabische schiereiland. Die
ambities heeft de regerende koninklijke
familie Saoed al veel langer. Maar Salman
voert de druk op nadat hij eerst in eigen
huis schoon schip heeft gemaakt onder
de bestuurlijke elite. Coming man is zijn
zoon, Mohammed bin Salman, die bij de
machtswisseling ook tot Minister van
Defensie is benoemd en verantwoorde-
lijk is voor de gruwelijke oorlog in Je-
men. Hij is onlangs gepromoveerd van
vice-kroonprins tot kroonprins.

MOSLIMBROEDERSCHAP
De kern van het conflict, zo vertelde
Aarts op een bijeenkomst van Groen-
Links, heeft te maken met een tegenstel-
ling binnen de soennitische tak van de
politieke islam. Het conservatieve, natio-

den met Qatar lijkt voorbij te gaan aan de
werkelijke oorzaak van het conflict.
Trump heeft weliswaar bij de Saoedi’s
aangedrongen op maatregelen tegen ter-
roristische groepen. En een van de eisen
die aan Qatar zijn gesteld gaat ook over
het afzien van de financiering van terro-
risten. Maar hier geldt het verhaal van de
pot en de ketel. Qua steun aan terroristen
mogen de Saoedi’s eerst wel eens naar
zichzelf kijken. Achter het lijstje eisen
gaat een oude strijd schuil om de macht
in het soennitische deel van de Arabische
wereld.

Voor Paul Aarts, docent internationale
betrekkingen aan de universiteit van
Amsterdam en veelgevraagd expert inza-
ke de politiek in het Midden-Oosten,
komt het conflict met Qatar niet uit te
lucht vallen. Hij ziet sinds het aantreden
van de nieuwe Saoedische koning Sal-

Machtsstrijd in de
Arabische wereld

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE) en een aantal andere Arabische
landen hebben de strijd aangebonden met
Qatar. Ze hebben de diplomatieke banden met
het (buur)land aan de Perzische Golf
verbroken en een aantal eisen gesteld,
waaronder het stopzetten van de zender Al
Jazeera.
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nalistische en xenofobe Saoedi-Arabië
staat al jaren voor een ultraorthodox
wahhabisme dat absolute onderwerping
eist aan het gezag van de koning, tevens
de religieuze leider van alle soennieten en
van alle soennitische regeringen. Een van
de grootste tegenstanders van de Saoedi’s
in de Arabische wereld is de Moslimbroe-
derschap, een religieuze, sociale bewe-
ging die gelovigen meer van onderaf ver-
enigt en die met politieke partijen ook
meedoet aan democratische verkiezin-
gen, zoals in Egypte na de Arabische Len-
te en in de Palestijnse gebieden met Ha-
mas. Qatar, zelf alles behalve een demo-
cratie, steunt de Moslimbroederschap
vanuit het streven een eigen, onafhanke-
lijke positie op te bouwen. En dat is tegen
het zere been van de Saoedi’s die vrezen
voor ondermijning van hun gezag. In fei-
te ligt daar ook het motief voor de oorlog
in Jemen.

Saoedi-Arabië wil koste wat kost er-
voor zorgen dat Jemen binnen de Saoedi-
sche invloedssfeer blijft. De locale ver-
zetsbeweging van de Houthi’s probeert
zich daar juist aan te onttrekken. Zij zijn
een Noord-Jemenitische groep die als sji-
itisch te boek staat, maar die volgens
Aarts eerder dichtbij de soennieten staat
dan bij de sjiieten. Ook hier gaat het niet
op de eerste plaats om een conflict tussen
soennieten en sjiieten, of tussen Saoedi-
Arabië en Iran. Iran is wel betrokken,
maar heeft het eigenlijk veel te druk met
Irak en met Syrië. Jemen is op de eerste
plaats het slachtoffer van de nieuwe,
agressieve koers van Saoedi-Arabië dat
alle macht in de soennitische wereld naar
zich toe wil trekken.

OVERLEVEN
Tot nu toe geeft Qatar geen krimp. De te-
genstanders worden weggezet als ‘bulle-
bakken (bullies) en terroristen die een
klein landje aan zich onderhorig willen
maken met hun onredelijke en schijnhei-
lige eisen. Er is geen enkel klein land vei-
lig als die bullebakken hun zin krijgen.
Het antwoord op de Saoedische eisen is
dus, samengevat, “Nee!” En niemand
hoeft er op te rekenen dat de boycot
waarmee wordt gedreigd Qatar enig eco-
nomisch nadeel gaat opleveren. We heb-
ben 340 miljard dollar in kas, zegt de baas
van de centrale bank Abdullah bin Saud
al-Thani.

De Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken Tillerson gaat nu een po-
ging tot bemiddeling doen. Het complete
pakket eisen van de Saoedi’s en hun

Vredesactie (België) verzorgt al sedert
lang trainingen voor de geweldloze

actievoerder. Voor het eerst zijn er nu ook
twee volledige trainingstrajecten: “Leren
organiseren, tools voor maatschappelijke
verandering” en “Train de trainer,
ondersteun sociale actie”. Beide trajecten
beginnen dit najaar.
Overal voeren mensen actie om gehoord te
worden. Daarbij lopen ze tegen
uiteenlopende obstakels en vragen aan. Hoe
bouw je een brede beweging op? Hoe
kunnen we de drempels verlagen om aan

acties deel te nemen? Welke antwoorden
hebben we op politiegeweld en repressie?
Hoe teken je met diverse groepen een
effectieve strategie uit?
Maatschappelijke verandering komt nooit
uit het niets. Ze wordt in gang gezet door
groepen mensen die ervan overtuigd zijn dat
het anders kan en zich organiseren om hun
ideeën in de praktijk te brengen. Samen met
de trainersgroep van Vredesactie kun je dit
leren.

Meer info: www.vredesactie.be

bondgenoten acht hij onhaalbaar. En Til-
lerson heeft ook nog te maken met afwij-
kende standpunten op de thuisbasis.
Trump vindt het wel mooi dat Saoedi-
Arabië er hard ingaat. Maar gevreesd
wordt voor vertraging bij de aanpak van
het terrorisme en ook bij onderhandelin-
gen over een vredesregeling in Syrië.

Het Financieel Dagblad citeert Amy
McAlister, een Britse analist die nog meer

nadelige gevolgen ziet van het conflict
met Qatar. ‘In het extreme geval dat Qa-
tar de GCC [het samenwerkingsverband
van de Golfstaten, JvD] moet verlaten,
dan kan het zijn dat Qatar, Iran en Turkije
een front vormen tegenover Saoedi-Ara-
bië, de Verenigde Arabische Emiraten,
Bahrein en Egypte. Dat zal meer onzeker-
heid in de regio brengen’, aldus McAlister.
‘Economische partners worden gedwon-
gen te kiezen tussen de twee kanten en dat
zal ook de investeringen remmen, in het
bijzonder die uit het buitenland.’

Tillerson, de man van het bedrijfsle-
ven, is er dus veel aan gelegen om het niet
zover te laten komen. Hij kwam half juli
terug uit Qatar met een overeenkomst
over de bestrijding van terrorisme op
zak. Naar zijn mening heeft Qatar nu vol-
daan aan de belangrijkste eisen van de
Saoedi’s en hun bondgenoten. Hij hoopt
alle partijen weer om de tafel te krijgen
na opheffing van de blokkade die alle

verkeer tussen Qatar en de rest van het
Arabische schiereiland onmogelijk heeft
gemaakt. De Saoedische koning Salman
heeft inmiddels een gebaar gemaakt: hij
stelde in augustus de grens met Qatar
open voor bedevaartgangers.

Jos van Dijk

Een eerdere versie van dit artikel is gepost op het

progressieve discussieplatform Sargasso: 

sargasso.nl/machtsstrijd-arabische-wereld/

Training geweldloosheid
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Inclusiviteit voor duurzame vrede

Er zijn uitzonderingen, geven ook
de VN onderzoekers toe. In het
vredesproces in de Filippijnen was

een derde van de ondertekenaars vrouw
en speelde de lokale vrouwenbeweging
een prominente rol. Maar het lijkt de uit-
zondering te zijn die de regel bevestigt.
De Filippijnse zaak blijkt een uitschieter,
die het bovenstaande gemiddelde zelfs
enigszins opkrikt.

Verklaringen voor de afwezigheid van
vrouwen in het vredesproces verschillen.
De lokale infrastructuur speelt een rol.
En beschikbaar onderzoek naar de meer-
waarde van vrouwen – de keiharde cijfers
– is beperkt. Maar, zo stelt het rapport
van de VN, er lijkt nog iets anders mee te
spelen: het doel van het vredesakkoord.

Wetenschapper Johan Galtung schreef

al in de jaren zestig (‘Violence, Peace and
Peace Research’, p.183) over het onder-
scheid tussen ‘positieve’ en ‘negatieve’
vrede. Dit onderscheid is ook van belang
bij het opstellen van een vredesakkoord.
Als de insteek van het akkoord is om ge-
weld een halt toe te roepen (‘negatieve
vrede’) dan zullen vaak alleen de vech-
tende partijen plaatsnemen aan de on-
derhandelingstafel. Dat zijn veelal man-
nen. Ook sluit dit mensen die zonder wa-
pens vechten voor vrede, mannen én
vrouwen, vaak uit. Zodra de insteek ‘po-
sitieve vrede’ is, namelijk het opbouwen
van een vreedzame samenleving op de
langere termijn, dan is de rol van vrou-
wen juist van belang. Zij zijn immers een
essentieel deel van de samenleving en be-
leven conflict vaak vanuit een andere po-
sitie. Daarmee hebben ze andere priori-
teiten en inzichten tijdens vredesonder-
handelingen (bijvoorbeeld het tegengaan
van seksueel geweld of de hongerproble-
matiek).

Zonder te generaliseren laat dit ons
zien dat vrouwen veel waardevols kun-
nen toevoegen aan vredesonderhande-
lingen, zeker als het gaat om het bereiken
van langdurige vrede. Dr. Thania Paffen-
holz onderzocht en vergeleek veertig vre-
desverdragen en de bijdrage van vrou-
wen aan de totstandkoming en uitvoe-
ring daarvan. Haar onderzoek (2015)
wijst uit dat op het moment dat vrouwen
actief kunnen bijdragen aan vredeson-
derhandelingen, een akkoord vrijwel al-
tijd werd bereikt. Logischerwijs is het
moeilijk te zeggen of vrouwen hierbij de
doorslaggevende factor waren, maar, zo
merken Paffenholz en collegae op: vrou-
wenparticipatie hindert het bereiken van
een akkoord in elk geval niet.

Ander onderzoek. namelijk van Nils-
son (Anchoring the Peace, 2012) lijkt er
bovendien op te wijzen dat een akkoord
ook langer meegaat, als vrouwen bij de
totstandkoming zijn betrokken. In be-
langrijke mate blijkt wel uit beide onder-
zoeken dat het essentieel is dat vrouwen
actief mogen meedenken en -praten. Het
opnemen van vrouwenrechten in een ak-
koord of het betrekken van meer vrou-
wen is op zichzelf geen oplossing. Daar-

naast wijst Paffenholz erop dat participa-
tie ook vergroot kan worden op andere
manieren dan een plaats aan de onder-
handelingstafel. Zo kan ook een consul-
terende of observerende rol effectief zijn.
Toen in 2006 vrouwen werden buitenge-
sloten van de vredesonderhandelingen
tussen de Oegandese overheid en de
Lord’s Resistance Army (het ‘Leger van
de Heer’), organiseerden vrouwelijke lei-
ders hun eigen onderhandelingstafels op
lokaal niveau. Op die manier oefenden
zij indirect invloed uit op de onderhan-
delingen. Verschillende vrouwen zouden
later gekozen worden voor politieke
functies op lokaal en nationaal niveau.

VREDESSYMPOSIUM 2017
Het betrekken van vrouwen bij vredes-
onderhandelingen is natuurlijk makke-
lijker gezegd dan gedaan. Om te begin-
nen lijkt zichtbaarheid voor het werk van
vrouwenvredesorganisaties van belang.
Op die manier kunnen zij laten zien dat
ze een belangrijke en gelijkwaardige spe-
ler zijn. Mede daarom zal het Vredessym-
posium 2017 dit jaar specifiek gaan over
‘Vrouwen op Vredesmissie’ en in het bij-
zonder over wederopbouw en conflict-
preventie. Het symposium, elk jaar geor-
ganiseerd door de coalitie Vredesmissies
Zonder Wapens, laat vredeswerkers aan
het woord die (recent) op vredesmissie
zijn geweest. Uitgangspunt is daarbij dat
zij geweldloos werken aan conflictpre-
ventie, -bemiddeling of -oplossing,
meestal in samenwerking met lokale or-
ganisaties. Traditiegetrouw worden de
vredeswerkers – de Vredeshelden 2017 –
symbolisch gehuldigd door de burge-

Vrouwen op vredesmissie
De cijfers liegen er niet om. Onder-
zoek van de Verenigde Naties naar 31
grootschalige vredesprocessen in de
periode 1992-2011, gepubliceerd in
2012, wijst uit dat slechts negen
procent van de onderhandelaars
vrouw was. Nog minder vrouwen
mochten vredesakkoorden tekenen
(vier procent) of hadden een leidende
functie in het proces (twee procent).
Toch tegenvallende cijfers voor een
wereldbevolking waar de man/vrouw
ratio bijna fifty-fifty is.
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JUNI 2016, MONASTRE (TUNESIË). LIBISCHE
VROUWEN VOLGEN WORKSHOP
GERICHT OP ONDERHANDELINGSTECHNIEKEN EN
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FONDS VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!

Nog altijd voeren er mensen actie voor
vrede. Zij kunnen uw steun goed
gebruiken! Fonds Vredesprojecten
steunt kleine radicale vredesacties aan
de basis. Help mee.

IBAN  NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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meester. Dit jaar is het symposium op
woensdagmiddag 20 september in
Utrecht en zal burgemeester Jan van Za-
nen de huldiging verrichten.

De huldiging van de vredeshelden – in
de Vredesweek – staat symbool voor de
erkenning die ‘gewone’ burgers verdie-
nen voor hun geweldloze werk in con-
flictgebieden, precies zoals militaire vete-
ranen jaarlijks erkenning krijgen op Na-
tionale Veteranendag. Ook illustreert het
het wereldwijde belang en nut van vre-

desmissies zonder wapens. De vredeshel-
den van dit jaar, allen uit Nederland, ver-
halen over hun werk in de Democratisch
Republiek Kongo, Albanië, Macedonië
en Colombia. Zij staan symbool voor een
veel grotere groep (inter)nationale vre-
deswerkers, waaronder veel vrouwen. De
expositie “1000 Vredesvrouwen Uit Alle
Werelddelen”, waarvan een deel op het
symposium te zien zal zijn, bevestigt
dat.1

Linda de Veen

Het Vredessymposium vindt plaats in de hal van

het Oude Stadhuis in Utrecht. U bent welkom

vanaf 12:30. Aanmelden kan door te mailen naar:

vredesmissieszonderwapens@gmail.com.

We zien u graag!

1 Deze tentoonstelling is ontworpen door
Vrouwen voor Vrede en beschikbaar via het
Vredesmuseum.

Strategie jegens
de IS-terreur
Er lijkt thans – de positieve evolutie van de

mensheid vanaf de middeleeuwen ten spijt – met
de onberekenbare Trump, het drama Syrië (en Irak),
de verhouding met Rusland en de opkomst van
hopelijk voorbijgaand autocratisch islamisme van
Erdogan, sprake van een tijdelijke backlash. Geweld
en geweldloosheid hebben beiden een immateriële of
zoals we vandaag zeggen een energie-dimensie, zoals
die van haat resp. liefde. Dat het Westen de IS-terreur,
ook jegens onschuldigen, niet langer kon aanzien en
eigenmachtig, mede als steun voor Iraakse
grondtroepen, ging bestrijden vanuit de lucht en dat
ons kabinet daar aan mee ging doen, hoe low-key
ook, is begrijpelijk, maar behalve in strijd met de
internationale rechtsorde, niet goed doordacht. Dit
bleek ook doordat Rusland – mede om geopolitieke
redenen – het Syrische regime ging steunen. En
tevens omdat de grote aantrekkingskracht van IS bij
jongeren in onze steden niet werd onderkend, laat
staan begrepen. Tijdens de RAF was het ‘geweld van
onderop’ bij ons groter en bedreigender dan nu, maar
het nieuwe is dat jongeren in de ban zijn van ‘religieus
geweld voor het goede doel’. Als je dat niet begrijpt, is
een adequate strategie om er wat aan te doen
moeilijk te vinden, ook niet als die jongeren
terugkomen uit het oorlogsgebied. Denken aan een
geweldloze strategie of de vredesbeweging daarover
te raadplegen, had dus zeker in de lijn gelegen. Een
beweging immers die wist, dat partijen het Westen nu
zo niet alleen meer gaan haten, maar ook – als
antropoloog in het veld heb ik dat eens gemerkt –
juist harder gaan vechten, als je van buitenaf militair
intervenieert. Des te ernstiger omdat daar nu ook de
wraak van zelfmoordacties in Londen en heel recent
Barcelona bijkomt. Dat laatste is de reden dat wij in
het Westen nog minder geneigd lijken te denken aan
een geweldloosheid, waarvan Gandhi eens zei, dat
het daaraan te danken was, dat “de Britten zijn land
als vrienden verlieten”. Een weg die maakte dat o.a.
de Berlijnse Muur viel in de DDR, zonder dat er een
schot werd gelost. Een strategie die er ook in India
niet om loog, maar toch de tegenspeler probeerde te
respecteren als mens en bij hem niet onnodig haat en
wraak op te roepen. Nu wij inzake het jihadisme niet
voor die strategie kozen en IS het militair steeds
moeilijker krijgt, is het afwachten hoe ernstig
uitbarstingen van haat en wraak zich nog zullen
voordoen. En of wij er van leren een volgende keer te
kiezen voor een minder haat oproepende manier: die
van geweldloosheid. Ook als effectieve weg voor een
goede integratie van de nieuwe Nederlanders en van
vluchtelingen in ons land.

Hans Feddema
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Mensen wordt op vele plaatsen in de wereld een
vreedzaam bestaan onmogelijk gemaakt. Zij
vluchten massaal voor het oorlogsgeweld en

worden speelbal in de belangenstrijd voor nieuwe interna-
tionale machtsverhoudingen. Geweld en onrecht woekeren
voort met vele slachtoffers.
– Profiteurs zijn de wapenproducenten en de
wapenhandelaren. Grondstoffen worden met wapens
betaald. De ecologische schade wordt veronachtzaamd. De
verkregen onafhankelijkheid van landen wordt met
corruptie onderuitgehaald. Macht wordt bewapend als
nooit tevoren.
– In vele landen worden vredes- en
mensenrechtenactivisten en dienstweigeraars die met grote
morele durf een daad stellen, gecriminaliseerd, gevangen
gezet en onmenselijk behandeld.
– En als je dan al denkt... dat is allemaal een ver-van-mijn-
bed-show... dan kan het je zomaar overkomen dat je er
midden in staat... en de kogels om je oren vliegen... gewoon
in je eigen stad... of als je ergens nou net op vakantie bent...
– Je kinderen worden lekker gemaakt met wargames.
Militairen vertellen voor de klas dat het leger de grootste en
meest effectieve vredesbeweging is... Werkgelegenheid,
avontuur en vaderlandsliefde worden bij de rekrutering voor
het beroepsleger centraal gesteld en niet het zinloos
doden...
– De politie wordt gemilitariseerd omwille van onze
veiligheid. Nieuwe concepten van commerciële
producenten. Politiefunctionarissen, op speciale beurzen
lekker gemaakt, zetten hun minister onder druk om duur te
investeren... en lekker politiek op veiligheid te scoren...
– Democratie is niet meer een door het volk met sociale
strijd verworven goed met emancipatorisch perspectief,
maar een populistisch alibi om de samenleving te splijten,
groepen mensen te minachten, uit te sluiten en geweld te
rechtvaardigen.
– Je staat voor de keus... meegaan in de vernietigende
bewapening, de angst en het isolement, de xenofobie en je 

afkeren van de open sociale en menswaardige  samen-
leving... of... tegengaan van een verziekte maatschappij
waarin militarisme en terrorisme hand in hand normaal zijn
geworden.
– Als je dacht “die vredesbeweging stelt tegenwoordig niks
meer voor”, bekijk dan eens de tweets van
@vredesbeweging en blijf die volgen. Wereldwijd laat de
vredesbeweging zien: het kan anders!

Steun een vredesbeweging die lokaal en vanzelfsprekend
internationaal sterk en solidair in actie is.
War Resisters’ International is een wereldwijd netwerk van
antimilitaristen en pacifisten in 90 basisorganisaties actief
in meer dan 40 landen op vijf continenten. In Nederland zijn
de Vredesbeweging Pais en VD AMOK aangesloten.
Netwerken van activisten zijn en worden opgezet met o.a.
trainingen, seminars, informatie-uitwisseling en vooral
actie. En vanzelfsprekend wordt steun gegeven aan
dienstweigeraars en vredesactivisten die repressie moeten
doorstaan om geweld te bestrijden om een vreedzame
samenleving op te bouwen waarbij geweldloosheid een
uitgangspunt is. Zie de vernieuwde website van de WRI:
www.wri-irg.org en de speciale website over de
militarisering van de jeugd: http://antimili-youth.net/
Internationaal samenwerken voor het ontwikkelen en
voeren van succesvolle actie, gebeurt efficiënt en effectief
zonder franje of poeha. Maar de kosten zijn niettemin hoog.
Het werk van de WRI is afhankelijk van ruimhartige
financiële steun. De WRI is volstrekt onafhankelijk, geld
komt van private fondsen en donateurs, naast contributies
van leden en lid-organisaties.

De Nederlandse sectie van de WRI, Vredesbeweging Pais,
roept daarom op om gul en naar vermogen te geven voor de
WRI. Een deel van de lezers treft hiervoor bij dit nummer
een acceptgirokaart aan. Anderen kunnen doneren via
bankrekening NL84 TRIO 0212 1150 22 t.n.v.
Vredesbeweging Pais te Delft o.v.v. “gift WRI”.
Vredesbeweging Pais is een erkende Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor grote en bijzondere giften zoals legaten, kan contact
worden opgenomen met de penningmeester via
info@vredesbeweging.nl of 015 7850137.
Voor uw steun zijn vele vredesactivisten wereldwijd u zeer
erkentelijk.

Namens dezen, Vredesbeweging Pais

Het kan anders!
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Seungchul Shin is uitgezet naar
Zuid-Korea. De IND had zijn
asielverzoek afgewezen en de

rechter had die afwijzing bevestigd. Die
rechter had hem, vrij uitzonderlijk, in de
rechtbank in Middelburg nog het woord
gegeven. Maar Seungchul had geant-
woord dat hij zich hierop niet voorbereid
had. Misschien een begrijpelijke reactie
tegen de achtergrond van een Zuid-Ko-
reaanse opvoeding tot nederigheid. He-
laas verspeelde Seungchul hiermee zijn
laatste kans op asiel.

De uitzetting is onverwacht snel ge-
gaan. Zijn advocaat had nog gezegd dat
als hij gewoon zou meewerken met de

IND stuurt jonge pacifist
terug naar Zuid-Korea

Een Zuid-Koreaanse dienstweigeraar had in
Nederland asiel aangevraagd. In Zuid-Korea is
geen mogelijkheid voor dienstweigeraars om
vervangende dienst te doen. Via de WRI had hij
Pais gevraagd hem te steunen. Pais had een
steungroep georganiseerd die hem
begeleidde.

IND, er geen risico zou zijn op detentie.
Hij moest het AZC uit en had geregeld
dat hij bij zijn Nederlandse vriendin zou
kunnen verblijven. Een dag voor de ver-
huizing werd hij ‘s ochtends vroeg door
de IND uit bed gehaald en in vreemde-
lingenbewaring gesteld. Twaalf dagen la-
ter werd hij op het vliegtuig gezet. Ge-
vreesd werd dat hij bij aankomst meteen
zou worden opgepakt en afgevoerd naar
militaire dienst. Maar dit gebeurde niet:
in Korea werd Seungchul ondervraagd
door justitie, en vervolgens kon hij als
vrij man met zijn moeder naar huis. De
verwachting is dat hij eind dit jaar in mi-
litaire dienst moet, maar op dit moment
is hij nog vrij.

RECHT OP ASIEL
Een asielzoeker die zich beroept op
dienstweigering of desertie heeft recht op
asiel als hij/zij een gegronde vrees heeft
voor onevenredige of discriminatoire be-
straffing; of ernstige, onoverkomelijke
gewetensbezwaren heeft vanwege zijn

godsdienstige of andere diepgewortelde
overtuiging, terwijl er geen mogelijkheid
bestaat om ter vervanging van zijn mili-
taire dienst een niet-militaire dienst-
plicht te vervullen; of heeft geweigerd
deel te nemen aan een militaire actie die
is veroordeeld door de internationale ge-
meenschap, of gegronde vrees heeft in
een conflict te worden ingezet tegen zijn
eigen volk of familie.

Op Seungchul was vooral het tweede
punt van toepassing. In de twee sessies
(’gehoren’) waarin de IND hem be-
vraagd heeft over zijn asielverzoek komt
dit duidelijk naar voren. Seungchul heeft
daarin verteld dat zijn houding tegen-
over de Koreaanse dienstplicht sterk ver-
anderd is door incidenten in zijn jeugd.
Als 15-jarige heeft hij meegemaakt dat de
oproerpolitie -waarin dienstplichtigen
dienen- vijf demonstranten gedood heeft
(zie ook het interview in Vredesmagazine
2017-2). Dat had hem doen besluiten:
“Als ik in het leger ga dan zou ik mijn
mond moeten houden en de opdrachten
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moet ervoor zorg dragen dat een derge-
lijke situatie hem niet overkomt. We
moeten ervoor zorgen dat de mensen
naar vrijheid en vrede streven. We moe-
ten naar vreedzame betrekkingen stre-
ven. Zo kunnen we een oorlogssituatie
voorkomen. Als ik kijk naar de wereld
dan is de kans op het uitbreken van een
oorlog niet zo groot.”

Later in het gesprek geeft Seungchul
toe dat een kans op het uitbreken van
oorlog in Korea wel reëel is. Maar de
hamvraag is of de IND hier wel de juiste
vragen stelt. Wat zegt het antwoord op
een vraag over begrip hebben voor terug-
schietende soldaten over Seungchul’s ge-
wetensbezwaren tegen de eigen vervul-
ling van de militaire dienstplicht?

MORELE KEUZE
De antwoorden van Seungchul tonen wel
degelijk aan dat hij niet aan het geweld
zal deelnemen. “De vraag is welke keuze
ik ga maken: of ik ga iemand doden of ik
word zelf gedood? Welke keuze is more-
ler? Welke keuze je ook maakt, je wordt
moreel gezien niet vrijgesproken. Ge-
weld herhaalt zichzelf. Als er een oorlog
uitbreekt dan zal ik mijn best doen om
daarbij niet betrokken te raken. Ik zal van
de situatie weglopen en ik zal er niet aan
deelnemen.” Je kan zien dat hij worstelt
met vragen over het moreel van een land,
maar je kan niet zeggen dat hij er niet
over heeft nagedacht.

Het asielverzoek is afgewezen omdat
Seungchul volgens de IND geen diepge-
wortelde pacifistische overtuiging heeft:
“Geconcludeerd moet worden dat de
verklaringen van betrokkene overtui-
gingskracht ontbreken en betrokkene
zijn gestelde persoonlijke diepgewortel-
de overtuiging niet aannemelijk heeft ge-
maakt.”

De kern van het verweer van zijn advo-
caat was dat de IND geen richtlijnen
heeft voor de beoordeling van dienstwei-
geraars die asiel aanvragen. De rechter
heeft dat naast zich neergelegd en terug-
gegrepen op eerdere jurisprudentie dat
het aan de asielzoeker is om zijn vlucht-
motieven naar voren te brengen en niet
aan de IND om deze met vragen aan het
licht te brengen. Kortom, van de rechter
mag de IND geheel naar eigen inzicht een
toetsing van gewetensbezwaren verrich-
ten.

Seungchul’s geweldloosheid is de afge-
lopen acht jaar gegroeid. Misschien nog
niet zo diepgeworteld. Als Zuid-Koreaan
kan hij zijn overtuiging nog niet zo goed

benoemen en hij is ook zoekende naar
wat pacifisme precies is. Maar hij is er erg
mee bezig geweest, heeft er goed over na-
gedacht. Ongetwijfeld zouden vele door
Nederlands erkende gewetensbezwaar-
den een dergelijke toetsing van de IND
niet doorstaan.

SPANNING TUSSEN DE KOREA’S
Terwijl de zaak van Seungchul voort-
duurde, liepen ondertussen de spannin-
gen met Noord-Korea zover op dat me-
nigeen vreesde dat het tot een gewapend
conflict zou leiden. Seungchul volgde de
situatie nauwlettend: dat de halfbroer
van Kim Jong-un was vermoord in Ma-
leisië, dat er weer een testraket was afge-
schoten, de hoop dat met de verkiezing
van president Moon, een voormalig
mensenrechtenadvocaat, er meer ont-
spanning kan komen tussen Noord- en
Zuid-Korea.

Meer dan wij ons realiseren wordt het
leven in Zuid-Korea beheerst door de
constante dreiging van oorlog. Seoel ligt
slechts 40 km van de grens met Noord-
Korea. En officieel is de oorlog met
Noord-Korea nooit beëindigd. Het is nu
wel duidelijk dat Noord-Korea een kern-
wapenstaat is, en, om met Steve Bannon
te spreken, er is geen militaire optie voor
het probleem Noord-Korea. Juist nu is
ontspanning nodig, niet in de laatste
plaats door en in Zuid-Korea. Terugdrin-
ging van de Amerikaanse militaire aan-
wezigheid, aandacht voor mensenrech-
ten en dus ook ruimte voor dienstweige-
raars.

Tegen deze achtergrond stuurt Neder-
land een Zuid-Koreaanse dienstweige-
raar terug. Zuid-Korea heeft het Bupo-
verdrag ondertekend. Volgens dat ver-
drag hebben burgers vrijheid van gewe-
ten. Het VN-Mensenrechtencomité, dat
toeziet op naleving van dat verdrag, be-
schouwt dienstweigeren op grond van
gewetensbezwaren als een direct afgelei-
de van recht op vrijheid van geweten.
Naar aanleiding van de opsluiting van
dienstweigeraars heeft dit VN-Mensen-
rechtencomité Zuid-Korea al tweemaal
gemaand een regeling te treffen voor ge-
wetensbezwaarden. Zonder resultaat. Als
Nederland het zo laat afweten om één
Zuid-Koreaanse dienstweigeraar asiel te
verlenen, zou het op zijn minst een stevi-
gere druk kunnen uitoefenen op Zuid-
Korea om zich aan het Bupo-verdrag te
houden.

Bart Horeman

van het systeem moeten uitvoeren. Ik wil
daaraan niet meedoen. Ik wil niet mee-
doen aan het systeem van geweld en zwij-
gen.”

Hierop heeft de IND nadere vragen ge-
steld aan Seungchul. Heeft een land een
leger nodig? Seungchul vond dat Zuid-
Korea wel een leger nodig heeft om te
voorkomen dat het wordt aangevallen.
Mag een land aan haar burgers dienst-
plicht opleggen? Seungchul antwoordt:
“ja en nee”, en legt uit dat als een land ie-
dereen verplicht tot dienstplicht, er dan
een vervangende dienstplicht moet zijn.
Vervolgens zegt hij: “Ik heb geen bezwaar
tegen deze plicht, zolang ik maar niet
word gedwongen om iets te doen in een
militaire omgeving. De meest extreme
vorm van geweld kan zijn de voorberei-
dingen tot oorlog. Aan zoiets kan ik niet
meewerken.”

Veel Nederlandse dienstweigeraars
zullen dit soort vragen bekend in de oren
klinken. Hun gewetensbezwaren werden
ook getoetst, door de Commissie van Ad-
vies inzake gewetensbezwaren. Zo pro-
beert de IND ook Seungchul’s bezwaren
te toetsen: “Stel dat het land Zuid-Korea
wordt beschoten door soldaten van een
ander land. Begrijpt u dan dat Zuid-Ko-
reaanse soldaten terug zullen schieten op
de schietende soldaten?”

Seungchul worstelt met deze vraag en
zegt: “Het is niet mogelijk om een more-
le beslissing te nemen ten aanzien van zo
een situatie. Je wordt er echter ook niet
van vrij gepleit om een beslissing te ne-
men, je moet een beslissing nemen. Deze
vraag is eigenlijk hetzelfde als de vorige
vraag. Moet je zelf overlijden of moet jij
je tegenstander doden? Ik kan deze vraag
niet beantwoorden omdat het te maken
heeft met morele waarden. Maar als ik
toch antwoord mag geven, dan geef ik
het volgende antwoord aan u. Een staat

Van de rechter mag

de IND geheel naar eigen

inzicht een toetsing van

gewetensbezwaren

verrichten.
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Over een ontmoetingsdag van vredesbewegingen

Hoe veilig is veiligheid?

In het voorjaar van 2016 ontwikkelden
vertegenwoordigers van een groep
ideële vredesbewegers, afkomstig van
de Quakers, samen met een team
andragogen en wereldfederalisten het
concept ‘inclusieve veiligheid’. Dit
leidde tot een manifest onder de titel
“Tijd voor verandering”, een protest
tegen het militarisme als levens-
vorm waarmee de bestaande maat-
schappij zichzelf in toenemende mate
organiseert. 

Dit verzet leek door een groot
aantal organisaties van verschil-
lende levensbeschouwingen te

worden georganiseerd. De ontmoetings-
dag van 10 juni was bedoeld om dit ma-
nifest ‘handen en voeten’ te geven: han-
den om tot actie te komen, voeten om er-
mee op pad te gaan.

Bij de voorbereidingscorrespondentie
merkte ik dat kritiek op de veiligheidsi-
deologie waarmee de maatschappij te-

genwoordig wordt gemilitariseerd, niet
door iedereen als de juiste manier werd
opgevat om dit onderwerp aan te pak-
ken. De benadering van het vraagstuk
zou te polemisch zijn, en strijdbaarheid
was nu eenmaal het tegengestelde van
vreedzaam. Sommigen gaven de voor-
keur aan ‘interne veiligheid’, dat wil zeg-
gen: een persoonlijke levenshouding die
alle conflicten uitbant en een vereniging
waarbinnen alleen dat toelaatbaar is. In
een discussie over veiligheid moet je dus
elke polemiek afwijzen en slechts positie-
ve boodschappen uitstralen. Men hoopt
hierbij dat uitstraling van een innerlijke
vrede spontaan universeel zal worden ge-
deeld. Bij een voorafspiegeling van deze
universaliteit hoort geen kritiek, want
dat is immers agressie.

Hiertegenover staat mijn opvatting dat
je de maatschappelijke problemen niet
uit de weg kunt gaan: militarisering van
de samenleving, door defensiepolitiek,
verheerlijking van het leger en het uni-
form, bewaakte grenzen, de ideologie

van de natiestaat en het buitensluiten van
‘vreemdelingen’. Er heerst in deze maat-
schappij angst, die voor een deel opzette-
lijk is aangekweekt en die zich richt tegen
medemensen met hun eigen waardig-
heid. Wij moeten deze aangekweekte
angst benoemen en daar alternatieven
voor aangeven. En daarvoor moeten wij
moed tonen, en de wil om wanden te
doorbreken.

VISIE
Inclusieve veiligheid is de veiligheid van
iedereen, zonder buitensluiting, en het
besef dat er geen veiligheid bestaat als
niet iedereen veilig is. De maatschappij is
niet zomaar te veranderen door een gees-
tesgesteldheid, ook al hoopt men dat ie-
dereen die van nature deelt. Zij kan al-
leen veranderen als er ook materiële as-
pecten veranderen, zoals ongelijkheid,
onderdrukking en hiërarchie; als er kri-
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tiek komt op de dominantie van belan-
gen van enkelen die de macht hebben en
die met ons de verantwoordelijkheid
zouden moeten delen om dat niet te
doen – en dat is nog veel te vriendelijk
uitgedrukt.

Vanuit deze visie is er dus werk aan de
winkel, omdat het streven naar inclusieve
veiligheid een concrete verandering van
de samenleving inhoudt en een strategie
die iedereen bij die verandering betrekt.
Gebeurt dat niet, dan zijn we niet inclu-
sief bezig, maar een exclusief clubje met
goede ideeën. Dan blijven onze vereni-
gingen eilandjes met een eigen moraliteit
binnen een samenleving die steeds ver-
der militariseert.

VERKENNINGEN
De ontmoetingsdag is bedoeld geweest
om bij de diverse verenigingen het be-
wustzijn te creëren dat er juist aan de
maatschappij moet worden gewerkt en er
een einde zou moeten komen aan het
passieve besef dat een actieve vredesbe-
weging uit de tijd raakt. Voor zelfgenoeg-
zaamheid is geen plaats meer: een ont-
moetingsdag kan niet blijvend uitlopen
op de vaststelling dat we slechts een ei-
landenrijk van geestverwanten zijn. Op
de bijeenkomst is daarom niet alleen het
begrip inclusieve veiligheid besproken –
het manifest is immers bedoeld als een
wake-up call! – maar ook om concrete sa-
menwerkingsverbanden te verkennen.
OK, er is opnieuw gesleuteld aan per-
soonlijke inzichten – zo werd er een an-
dragogisch spel opgevoerd, waarmee lu-
diek kan worden aangetoond hoe spre-
kers zich in een ander standpunt kunnen
verplaatsen en tot een gemeenschappe-
lijk standpunt kunnen komen. Persoon-
lijk heb ik mij bij thuiskomst afgevraagd
of ik mij in een standpunt zou kunnen
verplaatsen van een zeker staatshoofd dat
elke dag bereid lijkt om op de knop van
een atoombom te drukken.

Tijdens de dag werden we onmiddel-
lijk met de neus op de praktijk gedrukt
doordat we direct werden geconfron-
teerd met veiligheidsacties van de Neder-
landse staat tegen de dienstweigerende
Koreaan Seungchul Shin, die ons om
steun vroeg voor een hoger beroep tegen
zijn uitzetting. Een beroep dat tevergeefs
lijkt nu hij intussen op het vliegtuig is ge-
zet.

Inderdaad: “Veiligheid kun je niet aan
de staat toevertrouwen” gaat ook hier op.
We zijn aangewezen op samenwerkings-
verbanden en zoeken dus naar wegen om

landse regering samenwerkt en TNO-
Veiligheid, maar ook alle banken en
fondsen die wapenhandel ondersteunen.

Daarnaast heeft de werkgroep Oorlog
is geen oplossing de volgende strategie ge-
formuleerd: vorm een onafhankelijk or-
gaan dat streeft naar uitbanning van de
oorlog op basis van bestaande vredesak-
koorden als de akkoorden van Helsinki
(1986) tussen de VS en Rusland op het
gebied van kernwapens, en pleit voor een
dergelijk overleg ook over alle vormen
van wapenhandel. Op dit moment lijkt
de OVSE, samen met de – in opspraak
geraakte – Raad van Europa, daarvoor te
machteloos.

NADERE GEDACHTEN
Ik verliet de bijeenkomst met de indruk
dat deze suggesties, gemaakt vanuit ver-
schillende gezichtspunten, bij voort-
gaand plaatselijk overleg of terugkoppe-
ling naar de schrijvers van het manifest
voor verdere uitbreiding vatbaar zijn.
Voor een handboek over het bereiken
van inclusieve veiligheid via directe actie
zal nog heel wat moeten worden gedaan.
We zullen meer stemmen moeten horen:
antwoorden moeten komen van de mi-
lieubeweging, de klimaatbeweging, het
antifascisme, no border, de strijd tegen de
marktwerking, de belangenstrijd voor
arbeiders, enzovoorts.

Maar de ‘dominantie van belangen van
enkelen’ wordt met name op cultureel ni-
veau gevoeld en zelfs geëxploiteerd wan-
neer vreemdelingen zich in Nederland
aanmelden en zich pas kunnen bewijzen
als zij hun identiteit prijsgeven en zich la-
ten ‘integreren’. Er leeft in onze samenle-
ving toenemende kritiek op de onder-
grondse Kulturkampf waarmee heersen-
de waarden – blanke waarden met tradi-
ties uit een koloniaal verleden – vaak als
universele waarden worden gepropa-
geerd. De Koreaan die aan een Hollandse
ambtenaar niet kan bewijzen dat hij pa-
cifist is, omdat de hele bewijsvoering niet
is toegelaten, is slechts een voorbeeld van
problemen waarmee elke vreemdeling
wordt bedreigd. Zolang er geen vrijheid
wordt gegeven om daarop een antwoord
te geven en te ontvangen is ook de veilig-
heid van minderheden niet gegaran-
deerd. En deze minderheden willen niet
naar loze woorden luisteren, maar zelf
hun veiligheidseisen stellen. En daarop
zullen wij een positief antwoord moeten
geven.

Jan Bervoets

die samenwerking met andere organisa-
ties te vinden. Inderdaad – daar zullen we
wel degelijk elkaars standpunten moeten
zoeken! Want het gaat niet zozeer om or-
ganisatie van het eigen clustertje vredes-
bewegingen, het gaat om organisatie van
de vrede en om het herstel van de bewe-
ging als een organisatie van massamobi-
lisatie.

RESULTATEN
Tijdens de discussies op de ontmoetings-
dag zijn om dit doel te bereiken de vol-
gende suggesties geuit:

– Organiseer als vredesbeweging een
overlegkader met andere groeperingen
en organisaties die te maken hebben met
onveiligheid en waarvan je weet dat ze in
geval van toenemende oorlog zeker zul-
len worden bedreigd. Dat kan plaatselijk
verschillen, maar een belangrijke rol spe-
len de oecumenische bewegingen die
contact zoeken met de gewestelijke lei-
ders van de islam en de samenwerkings-
verbanden die vanuit de islam zijn opge-
zet met kerkelijke organisaties. Met deze
samenwerkingsverbanden ontstaat een
sterke grondslag voor een plaatselijke or-
ganisatie die hetzelfde wil.

– Bestudeer het Handvest dat in 2015
door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties is aangenomen en dat
bestaat uit zeventien haalbare punten tot
verbetering van de wereld. Hieronder
vallen voorwaarden voor veiligheidsbe-
leid, maar ook klimaatdoelstellingen en
bestrijding van maatschappelijke onge-
lijkheden. In Eindhoven heeft een Vre-
desburo de taak opgenomen om aan de
hand van de VN-doelstellingen de ge-
meente te adviseren over vredeseducatie.

– Spreek op basis van deze standpun-
ten of vanuit plaatselijke stellingnames
de regering aan op interventies met le-
gereenheden of wapenleveranties en ver-
zet je daartegen, ook tegen de wapenin-
dustrie en het oorlogsgerichte atoomon-
derzoek. Er zijn verschillende verenigin-
gen en organisaties die ook hun belangen
bedreigd zien door dit soort interventies.
Dat kan zelfs reiken tot vakbonden of
ondernemingsraden in een bedrijf.

– Mobiliseer de markt tegen welke wa-
penhandel dan ook, tegen beleggingen
daarin en tegen het verzekerings- en pen-
sioenbeleid dat daarvoor geld van de
massa’s aftroggelt, want de gevolgen
daarvan zijn duidelijk genoeg. Aan-
dachtspunten zijn de elektronische trai-
ningsconferenties van ITEC, het Euro-
pees Defensiefonds waarmee de Neder-
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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

dat de eis van CAAT deze te stoppen ver-
worpen diende te worden.

De rechters erkenden dat er veel be-
wijs, uit een groot aantal bronnen, was
voor serieuze schendingen van internati-
onaal humanitair recht in de oorlog in
Jemen. Ze lieten daaropvolgend echter
zien in sprookjes te geloven door mee te
gaan in de redenering van de regering dat
deze voldoende inzicht in het Saoedisch
handelen heeft om per geval te kunnen
beslissen of leveringen van wapens ge-
rechtvaardigd zijn.

Sterker nog, het Hof prees de regering
om de nauwkeurigheid waarmee beslis-

VK mag wapens aan Saoedi-Arabië blijven leveren

De Britse Campaign Against Arms
Trade (CAAT) voert een juridisch

gevecht om wapenexport naar Saoedi-
Arabië te stoppen wegens de betrokken-
heid van dit land bij de oorlog in Jemen.
Britse wapens, die in grote hoeveelheden
door met name wapengigant BAE Sys-
tems, geleverd worden, worden gebruikt
voor het plegen van oorlogsmisdaden.

Nadat eerder dit jaar een aantal hoor-
zittingen over de zaak werden gehouden,
kwam het High Court tot de onbegrijpe-
lijke conclusie dat de beslissingen van de
regering om wapenexporten naar Saoe-
di-Arabië toe te staan, rechtmatig zijn en

singen genomen werden en stelde dat het
rationeel logisch was te veronderstellen
dat door Saoedi-Arabië geleide coalitie
niet bewust burgerslachtoffers maakt in
de oorlog in Jemen. Ook werd er veel
waarde gehecht aan ‘serieuze inspannin-
gen’ van Saoedi-Arabië om onderzoek te
doen naar het vallen van burgerslachtof-
fers.

Met deze uitspraak krijgt de Britse re-
gering in feite groen licht om mensen-
rechten schendende regimes en landen in
oorlog te blijven bewapenen. CAAT kon-
digde dan ook onmiddellijk aan in be-
roep te gaan tegen het vonnis.

Europese plannen
krijgen vorm

De EU-plannen om jaarlijks miljar-
den in de wapenindustrie te steken

krijgen steeds concreter vorm. Op 7 juni
lanceerde de Europese Commissie het
voorstel om wapenbedrijven vanaf 2021
€1,5 miljard per jaar te geven voor de
ontwikkeling van nieuwe militaire tech-
nologie. De komende jaren zou er alvast
€500 miljoen per jaar meer dan eerder
voorgesteld in het European Defence Ac-
tion Plan (december 2016) beschikbaar
komen. Dit extra geld zal worden wegge-
haald bij andere, belangrijke EU budget-
posten, zoals voor duurzame energie en
bescherming van het milieu. Het voorstel
lijkt bovendien opmerkelijk veel op een
soortgelijk voorstel dat is gedaan door de
belangrijkste lobby-organisatie van de
Europese wapenindustrie, de Aerospace
and Defence Industries Association of
Europe (ASD). Interne EU-documenten
tonen aan dat de Europese Commissie
talloze bijeenkomsten met de wapenin-
dustrie heeft gehad in de jaren vooraf-
gaand aan de lancering van de verstrek-
kende nieuwe plannen.

Een ander deel van het Defence Action
Plan, een zogenaamd ‘capaciteitsraam’,
wordt nog verder uitgewerkt. Volgens dit
plan zouden EU-lidstaten jaarlijks zo’n
€5 miljard bij elkaar moeten leggen voor
de gezamenlijke aankoop van nieuwe
wapens.

Nederlandse
deelname aan
wapenbeurs DSEI

Van 12 tot 15 september vindt in
Londen de tweejaarlijkse wapen-

beurs Defence and Security Equipment
International (DSEI), één van de groot-
ste ter wereld, plaats. Er nemen 22 Neder-
landse standhouders aan deel, waaron-
der TNO, Photonis en Van Halteren.
Sprekers van Thales Nederland en van de
Koninklijke Luchtmacht staan op het
programma van diverse conferenties en
seminars.

Er is altijd veel protest en actie tegen de
DSEI, waarbij met name gewezen wordt
op de aanwezigheid van officiële delega-
ties uit landen die mensenrechten schen-
den en/of in oorlog zijn. De Britse rege-
ring hanteert bepaald geen terughou-
dend uitnodigingsbeleid: voor de editie
van 2015 stonden onder meer Saoedi-
Arabië, Turkije, de VAE, Egypte en Irak
op de lijst.

Acht personen die destijds werden op-
gepakt voor pogingen de beurs te blokke-
ren werden vorig jaar vrijgesproken.

De Londense burgemeester Sadiq
Khan sprak zich opvallend genoeg ook
uit tegen DSEI. Hij liet weten het niet
te zien zitten dat Londen gebruikt wordt
als marktplaats voor wapenhandel
met mensenrechten schendende re-
gimes.

In 2016 gaf de regering voor ruim €1,4
miljard aan wapenexportvergunnin-

gen af, zo blijkt uit de jaarlijkse rapporta-
ge Wapenexportbeleid. De twee grootste
vergunningen betreffen leveringen voor
schepen: naar Mexico gaan onderdelen
voor een patrouillevaartuig ter waarde
van €330 miljoen, naar Indonesië voor
€220 miljoen aan onderdelen en wapen-
en commandosystemen voor marine-
schepen.

Andere grote vergunningen werden af-
gegeven voor onder meer de export van
F35-onderdelen naar Japan, patrouille-
vaartuigen naar Jamaica en door de Ne-
derlandse krijgsmacht afgestoten pant-
servoertuigen naar Jordanië.

Het strengere exportbeleid tegen lan-
den die deelnemen in de door Saoedi-
Arabië geleide coalitie in de oorlog in Je-
men komt tot uiting in het aantal gewei-
gerde exportvergunningen. Waar in
voorgaande jaren nooit meer dan een
handvol vergunningen geweigerd werd,
waren dat vorig jaar 28.

Naast Saoedi-Arabië, de VAE en Egyp-
te gaat het ook om voorgenomen leverin-
gen aan de Turkse luchtmacht en special
forces. Het blijft tegelijkertijd zorgelijk
dat andere vergunningen voor deze lan-
den wel afgegeven worden.

Wapenexport 2016:
€1,4 miljard
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D eze tekeningen

van Len Munnik

zijn gemaakt voor de

reizende tentoonstelling

‘Talen naar Vrede’.

Samen met de cartoons

van Lex Dirkse zijn ze

tijdens de Vredesweek te

zien in de bibliotheek in

Enschede, Pijpenstraat

15. Voor meer

informatie over ‘Talen

naar Vrede’ zie:

www.vredesmuseum.nl.

Spreekwoorden
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VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

VD AMOK is de voortzetting van de samenwerking tussen de
Vereniging Dienstweigeraars (VD) en het Antimilitaristies
Onderzoekskollektief (AMOK). We doen onderzoek op het gebied
van oorlog en vrede en leveren zo een bijdrage tot een radicale
vredesbeweging in de vorm van berichtgeving en analyses. Voor
VredesMagazine maken wij de onderzoeksdossiers.

Giften ter ondersteuning van ons documentatiecentrum
en kantoor (waar ook Vredesmagazine wordt gemaakt) zijn
welkom op NL28INGB 0005 5676 07 t.n.v. VD AMOK Utrecht.

Twitter: @keesamok sinds vijf jaar vrijwel dagelijks tweets over
kernwapens, wapenhandel en militaire interventies.

Blog: troepenbewegingen.blogspot.nl – enkele malen per week
berichten over militaire bases, troepenverplaatsingen, bewapening
en geheime diensten.

HAAGS VREDESPLATFORM
Secretariaat: Jan Bervoets, Valkenboskade 461,
2563 JC Den Haag, tel 070-3922102
e-mail: jan.bervoets@casema.nl.
website: www.haagsvredesplatform.nl.

VREDESBEWEGING PAIS
Vredesbeweging Pais is de Nederlandse tak
van War Resisters’ International. Onze wortels
gaan terug tot de Eerste Wereldoorlog.

Vredesbeweging Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder
oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samen-
leving. We zijn daarvoor op vele manieren actief in Nederland en

via de WRI in de hele wereld. Wilt u lid worden, ons steunen of zelf
meedoen, kijk dan op: www.vredesbeweging.nl of bel:
015-7850137. Twitter: @vredesbeweging.
Facebook: facebook.com/vredesbeweging.

STOP DE WAPENWEDLOOP
Stop de wapenwedloop is van oorsprong een
"samenwerkingsverband", ontstaan bij de
opkomst van de massabewegingen, zoals
tegen de neutronenbom aan het eind van de
jaren zeventig jaren en die tegen de plaatsing
van kruisraketten, bijna 30 jaar geleden. 

Het vraagstuk van de strijd tegen oorlog heeft vele facetten. Hoe
oorlog bestreden moet worden, daarover zullen wel verschillende
benaderingen blijven bestaan. Maar deze strijd moet wel
plaatsvinden, en daartoe blijft een boven partijen en richtingen
uitstijgende vredesbeweging een noodzaak.

WILPF- WOMEN’S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM 
Laan van Nieuw Oost-Indië 252,
2593 CD, Den Haag tel: 070 3974682
(secretariaat) of 0345 615105 (penningmeester),
e-mail: info@wilpf.nl

HUMANISTISCH VREDESBERAAD
Postbus 235, 2300 AE Leiden, 06-47139247,
e-mail: info@humanistischvredesberaad.nl
website: www.humanistischvredesberaad.nl

Op de website van het HVB staat nieuws over de verkiezingen
in Kenia.

Het Vredesmagazine en zijn organisaties

Wilt u het nieuws van en voor de
vredesbeweging sneller en uitgebreider?
Abonneer u dan gratis op onze

e-mailnieuwsbrief VredesNieuws via:
www.vredesbeweging.nl/nieuws/
aanmelden.php

VredesNieuws

VredesMagazine wordt gratis
toegezonden aan leden van het
HVP, Pais en ook aan donateurs
van Stop de Wapenwedloop en
VD AMOK. Als u Vredes-
Magazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus
lid of donateur worden van een
of meer van deze organisaties.
Zie de beschrijvingen op deze
pagina. Een abonnement
zonder ergens lid of donateur
van te worden is ook mogelijk
via opgave aan:
VredesMagazine, Vlamingstraat
82, 2611 LA Delft of
info@vredesmagazine.nl.

Abonnee
worden
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Multicultureel vrouwenvredeswerk
Turkse regering slaat om zich heen • Anti-islamitische terugslag

Sleutelrol voor Somalische migranten

Vredesorganisaties
en migranten

Multicultureel vrouwenvredeswerk
Turkse regering slaat om zich heen • Anti-islamitische terugslag

Sleutelrol voor Somalische migranten
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Samenwerking tussen vredes-
groepen en migranten

Daarvoor waren twee aanleidin-
gen. De eerste was een mailtje
van één van onze lezers, onge-

veer een jaar geleden, waarin deze aan-
gaf moeite te hebben met het feit dat
ook de vredesbeweging accepteert dat
mensen die hun eigen land soms zijn
ontvlucht vanwege de spanningen tus-
sen verschillende etnisch-religieuze
bevolkingsgroepen hier in Nederland
veelal in hun eigen groep blijven han-
gen, voor de rechten van die ene groep
blijven opkomen en vredesgroepen die
solidair willen zijn feitelijk dwingen om
partij te kiezen in dat conflict.

Daar staat dan tegenover dat anderen
juist bij herhaling en tot hun leedwezen
bij verschillende oploopjes moeten vast-
stellen dat de Nederlandse vredesbewe-
ging niet alleen steeds ouder wordt maar
ook heel erg wit blijft in een samenle-

ving die steeds meer wordt gekleurd
door mensen die inderdaad niet zelden
oorlogen en conflicten elders zijn ont-
vlucht en waar je als vredesbeweging dus
een gezamenlijke basis mee zou hebben.

Daarmee zijn we bij de tweede aanlei-
ding: opmerkingen van Amerikaanse en
Britse vredesactivisten tijdens de anti-
NAVO-conferentie afgelopen mei en een
tweetal voorbereidingsvergaderingen
daarvan dat de georganiseerde vredesbe-
weging op het Europese continent zich –
in tegenstelling tot die in de genoemde
landen – nauwelijks bezighoudt met de
thema’s als racisme en islamofobie waar
migranten dagelijks tegenaan lopen en
die een sterke verwevenheid hebben met
de oorlogen die het Westen in de wereld
voert.

EIGEN ERVARINGEN
Mijn eigen ervaring is dat het op lokaal
niveau vaak heel goed lukt om als vre-
desgroep met migrantenorganisaties
samen te werken en ook bij het na 9/11
opgerichte Platform tegen de “Nieuwe
Oorlog” waren diverse migrantenorga-
nisaties aangesloten en ook vertegen-
woordigd in de coördinatiegroep. Bin-
nen dat Platform was ook sprake van
samenwerking met Afghaanse en Iraakse
migrantenorganisaties. De samenwer-
king met de Afghaanse organisaties
strandde echter al vrij snel op de grote
onderlinge verdeeldheid tussen deze
organisaties en bij de samenwerking met
het Iraaks Platform bleek eenieder toch
geleidelijk naar de eigen kernactiviteiten
en belangen terug te keren. Als vredesor-
ganisaties richtten we ons op de erken-
ning door de Nederlandse politiek dat
de Irakoorlog fout was geweest, terwijl
het Iraaks Platform ging kijken hoe het
in de door de oorlog gecreëerde nieuwe
omstandigheden een rol kon spelen in
de wederopbouw van het land. Toen
scheidden onze wegen.

Maar los van grote verdeeldheid of
een geleidelijk uit elkaar groeien wordt
de samenwerking tussen Nederlandse
vredesgroepen en migrantenorganisatie
inderdaad ook wel bemoeilijkt door

toch weer iets te ver uit elkaar liggende
doelstellingen, opvattingen en prioritei-
ten. Dat vraagt natuurlijk om het prakti-
seren van wat je preekt als vredesbewe-
ging. Ook bij zulke geschilpunten zou je
moeten proberen elkaar te begrijpen,
door te vragen, duidelijk te maken wat
jouw opvattingen zijn en te proberen er
samen op de een of andere manier uit te
komen. Niet per se door het eens te wor-
den, maar door afspraken te maken
waar eenieder zich wel bij voelt.

Dat vergt veel tijd, energie en geduld.
Op lokaal niveau is dat vaak nog wel op
te brengen en ook als de samenwerking
zich blijft concentreren op (projecten
in) het betreffende conflictgebied en de
in verband daarmee plaatsvindende vre-
desprocessen. Voorbeelden daarvan in
dit dossier zijn Kurds & Friends, de
samenwerking binnen het Platform
Vrouwen & Duurzame Vrede en de pro-
jecten rond Wajir. Voor landelijk opere-
rende vredesorganisaties met een ver-
spreid wonend actief kader is dat toch
een stuk lastiger.

LANDELIJKE THEMA’S
Dan bieden nieuwe vredesthema’s een
uitkomst die niet zozeer een conflictge-
bied elders betreffen maar conflicten
hier in de eigen samenleving. Conflicten
over migratie, identiteit, racisme en isla-
mofobie waar vooral migranten en hun
organisaties tegenaan lopen maar we als
vredesbeweging veelal uit de weg gaan of
domweg niet op ons pad vinden liggen.
In hun bijdragen maken vredesactivis-
ten Lucas Johnson, die tussen Atlanta en
Amsterdam heen en weer pendelt, en
Maz Saleem uit Londen duidelijk dat
juist hier een belangrijke taak voor de
vredesbeweging ligt en waar de toe-
komst van de vrede èn de vredesbewe-
ging in Europa wel eens vanaf zou kun-
nen hangen.

Jan Schaake

Voor het derde achtereenvolgende jaar gaat
het dossier in het Vredesweeknummer over de
vredesbeweging zelf. Twee jaar geleden over
de internationale verbanden, vorig jaar over de
toonzetting en dit jaar over de samenwerking
met migrantenorganisaties. 
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Vrouwen voor Vrede fuseerde in
2016 met het Platform VDV.
Maar ook de Nederlandse afde-

lingen van de Women’s International
League for Peace and Freedom (WILPF),
Eirene en Peace Brigades International
(PBI) zijn bij Platform VDV aangesloten.

Wat opvalt is dat zich onder de veer-
tien aangesloten lidorganisaties zich ze-
ker vijf vrouwenmigrantenorganisaties
bevinden. Waaronder het in 2003 opge-
richte Multicultural Women Peacema-
kers Network (MWPN), dat - zoals de
naam al aangeeft - zelf weer een netwerk
is van een dertigtal “diaspora-organisa-
ties” van in Nederland woonachtige
vrouwen afkomstig uit met name (Oost-
)Afrika en Zuidoost-Azië. De bij het
MWPN aangesloten diaspora-organisa-
ties organiseren activiteiten en projecten
gericht op de integratie in de Nederland-
se samenleving en op ontwikkelingssa-
menwerking, vrede en veiligheid in het
land van herkomst.

CONFLICTGEBIEDEN
Bij de projecten van Multicultural Wo-
men Peacemakers Network (MWPN)
gaat het vaak om lokale initiatieven
waarbij door de bouw van gemeen-
schapshuizen of door het organiseren
van activiteiten mensen, met name vrou-
wen, vanuit de verschillende etnische of
religieuze bevolkingsgroepen die bij het
conflict betrokken zijn, met elkaar in
contact worden gebracht. “Deze vrou-
wen”, zo stelde de zelf uit Burundi af-
komstige voorzitter van de MWPN, Sté-
phanie Mbanzendore, tijdens een praatje
over MWPN,“kennen het beste de gevol-
gen van de oorlog voor hun gezin, hun
dorp hun land en zijn daarom degenen
die voorop moeten lopen in het vredes-
proces en de wederopbouw van hun

land.” Bij (de financiering van) die pro-
jecten wordt soms wel samengewerkt
met lokale en/of vredesgroepen in Ne-
derland en met medefinancieringsorga-
nisaties als Oxfam-Novib en Cordaid.

Een tweede activiteit die regelmatig te-
rugkeert in het werk van MWPN is het
onder de aandacht brengen van VN-vei-
ligheidsraadsresolutie 1325 over de rol
van vrouwen bij vrede en veiligheid. Dat
is ook een centraal samenwerkingsthema
binnen het Platform Vrouwen & Duur-
zame Vrede (VDV) en waarbij het Plat-
form en haar lidorganisaties ook partij
zijn bij het Nationaal Actieplan 1325 van
de Nederlandse regering. Uit dat Actie-
plan blijkt dat sommige vrouwenmi-
grantenvredesorganisaties ook betrok-
ken zijn bij de vredes- en verzoenings-
processen die de Nederlandse regering
via haar ambassades of ontwikkelings-
projecten wil stimuleren.

Naast het Platform VDV, zijn de adv-
én MWPN-lidorganisaties Burundian
Women for Peace and Development,
Vrouwenorganisatie Nederland-Darfur
en Vrouwen voor Vrede op de Molukken
aangesloten bij het samenwerkingsver-
band “Vrede zonder wapens”. Eirene,
PBI, Christian Peacemaker Teams en

PAX nemen ook hier aan deel. Op
woensdag 20 september a.s. organiseert
“Vrede zonder wapens” een vredessym-
posium (zie pagina’s 10 en 11 in dit Vre-
desMagazine).

RELIGIE EN LEIDERSCHAP
Het derde gezamenlijke thema van Plat-
form VDV is het programma Vrede, Reli-
gie en Vrouwelijk Leiderschap dat met
name is voortgekomen vanuit de behoef-
tes en ervaringen van de vrouwenmi-
grantenvredesorganisaties. In de ver-
schillende landen van herkomst neemt
religie een belangrijke plaats in. Het
vormt zowel een hindernis als een (po-
tentiële) inspiratiebron voor vrede en
vrouwelijk leiderschap in deze door con-
flicten en mannelijk leiderschap gedomi-
neerde landen.

Het indrukwekkende netwerk van
Platform VDV en dat van het MWPN en
de daarbinnen plaatsvindende activitei-
ten bieden een enorme schat aan nog
lang niet volledige benutte mogelijkhe-
den om samen te werken aan vredespro-
cessen in verschillende conflictgebieden
wereldwijd maar zeker ook in Neder-
land.

Dossierredactie

Multicultureel
vrouwenvredeswerk

In 2005 werd het Platform Vrouwen & Duur-
zame Vrede (VDV) opgericht om een
inhoudelijke bijdrage van vrouwen en vrouwen-
organisaties te leveren aan de bevordering van
duurzame vrede en de aandacht voor het
genderaspect daarin. 
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Inmiddels slaat de Turkse regering
steeds wilder om zich heen. Hoe in dat
geval de steun aan de geweldloze op-

positie te organiseren en te laveren tussen
de beschuldigingen van terreursteun en
onaanvaardbare geweldsdaden?

Wij begonnen met Kurds & Friends in
november 2015, nadat duidelijk was ge-
worden dat de opmars van een pro-Koer-
dische emancipatiebeweging in Turkije
ten einde was gekomen. Vanaf de zomer
van 2015 is een vernietigingsoorlog inge-
zet tegen de oppositionele publieke opi-
nie in met name Turks-Koerdistan. De
directe aanleiding tot de oprichting was
de moord op mensenrechtenadvocaat
Tahrir Elçi in Diyarbakir. Deze in het
openbaar op klaarlichte dag gepleegde en
gefilmde moord herinnerde aan de vuile
oorlog aan het begin van de jaren 90 toen
veel geweldloos optredende burgeracti-
visten spoorloos verdwenen. De moord
op Elçi is nog niet opgelost. Het was no-
dig de behaalde resultaten van 25 jaar
emancipatie en democratische beweging
in het Midden-Oosten te verdedigen
voor een Nederlands publiek.

POLITIEK PLEITEN
Kurds & Friends bestaat uit een klein
aantal Nederlandse en Koerdische Ne-
derlanders en stelt zich ten doel om in-
formatie te verspreiden onder politici en
journalisten over mensenrechtenschen-
dingen in Turkije en het gebruik van
Westerse wapens en technologie daarbij.
We zijn mensen met verschillende ach-
tergronden in het recht en bij maat-
schappelijke organisaties en weten de
weg in politiek Den Haag. Onze taakstel-
ling is beperkt, omdat we ons met name
willen richten op mensenrechten in Tur-
kije; de verdediging van vertegenwoordi-
gers van de pro-Koerdische partij HDP
in het Turkse parlement en gemeentera-
den en de wapenhandel met Turkije. Wij
richten de aandacht niet op grootschalige
ondersteuningsacties.

De Turkse regering slaat w
‘Waar loop je tegenaan als de agenda’s van Koerdische en Nederlandse activisten in
Nederland botsen, bijvoorbeeld als het lot van de mede-Koerden aanleiding is tot een
roep om militaire interventie wapenleveranties?” De redactie van Vredesmagazine heeft
me deze vraag gesteld omdat ik ruim anderhalf jaar geleden medeoprichter was van
Kurds & Friends en tot op de dag van vandaag actief ben bij deze lobbyorganisatie.

Kurds & Friends heeft in de eerste an-
derhalf jaar van haar bestaan twee bij-
eenkomsten georganiseerd met HDP-
vertegenwoordigers uit het Turkse parle-
ment in Nederland. Daarbij werden de
twee, Hizyar Özsoy (buitenlandwoord-
voerder) en Garo Paylan (parlementslid
van etnisch Armeens afkomst) aan Ne-
derlandse parlementariërs van links en
rechts en aan Nederlandse journalisten
voorgesteld. Het bezoek van Garo Paylan
werd samen met vredesorganisatie PAX
georganiseerd waarbij ook het aspect van
wapenhandel naar Turkije aan de orde
kwam.

Ook ging een delegatie met SP-woord-
voerder Van Bommel en PvdA-deel-
raadslid in Rotterdam Latif Tali naar Sur,
het oude centrum van Diyarbakir. Onze
Koerdische leden kennen er de weg en
weten wie te benaderen. Sur is zowat vol-
ledig verwoest. De verwoesting is onder-
deel van een anti-Koerdische campagne
van het Turkse leger. Meerdere steden en
dorpen zijn op een dergelijke grootscha-
lige manier vernietigd. Dat bezoek lever-
de een rapport op dat is gedeeld met
journalisten en politici.

De situatie van grootschalig Turks
staatsgeweld is bekend bij Nederlandse
beleidsmakers. Laat ze er wat aan doen;
dat is onze tweede opgave. Kunnen we de
ChristenUnie overtuigen van het demo-
cratisch-seculiere karakter van de HDP,
die ook voor de belangen van christelijke
gelovigen opkomt? Kunnen we VVD-
woordvoerder Ten Broeke bewegen aan
de bel te trekken voor de verschrikkelijke
gebeurtenissen in de kelders van de stad
Cizre? Ja, dat bleek te kunnen en in april
is zelfs een foto-actie op het Plein in Den
Haag georganiseerd. Daarbij voorzagen
we in portretten van gevangen genomen
HDP-parlementariërs. Een tiental Ne-
derlandse parlementariërs hield een por-
tret vast van een (Koerdische) collega.We
denken een werkwijze te hebben gevon-
den die past bij de beperkte tijd die we als

vrijwilligers hebben en het netwerk
waarover we opgeteld beschikken. Een
werkwijze die Nederlandse beleidsma-
kers er toe aanzet op te komen voor hun
evenknieën in Turkije ook als ze het liefst
even zouden willen wegkijken.

STOP WAPENLEVERANTIES
Daarnaast schreven we een tiental lob-
bybrieven naar de Tweede Kamerleden
die Turkije in hun pakket hebben. In die
brieven werd informatie gegeven over de
mensenrechtensituatie, met name toege-
spitst op de situatie van de politici van de
HDP.

Tevens vroegen we consequent om het
stoppen van de wapenleveranties door
Nederland aan mede-NAVO-lid Turkije.
We wezen er op dat sinds de tijd dat auto-
ritaire regimes in Spanje en Portugal aan
de macht waren, niet meer zo’n repres-
sieve regering in de NAVO op bondge-
nootschappelijke steun kon rekenen. De
afgelopen maanden is duidelijk gewor-
den dat Nederland, maar ook Duitsland

Fo
to

: P
ie

t 
de

n 
B

la
nk

en
  

VredesMagazine4-2017  01-09-2017  18:01  Pagina 24



VREDESMAGAZINE nr. 4-2017 25

hun wapenleveranties aan het beperken
zijn. Tot een embargo is het nog niet ge-
komen en dat is wel hoognodig.

De bedragen uit de periode 2007 -2016
zijn niet heel erg groot, met een piek in
2009 en vooral in 2014. Maar de leveran-
ties gaan nog wel gewoon door. Ook nu.
En de politieke situatie in 2007 was beter
dan in 2016 toen er nog steeds voor 16,3
miljoen is geleverd.

ANTI-ISLAMITISCH RECHTS
Eén van de onderwerpen waarover in
Kurds & Friends met verbazing wordt ge-
discussieerd is het waarderen door recht-
se politici in Nederland van kritiek op de
Turkse regering. De PVV, om een belang-
rijke factor te noemen, is zich zeer goed
bewust van de politieke ontwikkelingen
in Turkije. Ze zijn er ook als de kippen bij
om alles vanuit een anti-islamitisch idee
tegen de Turkse regering uit te leggen. Ze
zijn ook eerder dan menig democrati-
sche partij geneigd het voor de Koerden
op te nemen, maar niet onbeperkt. De

AMOK OnderzoeksdossierVD

slagschaduw van de PKK is zo groot dat
het moeilijk blijkt voor de PVV om zich
daadwerkelijk met de democratische
Koerdische zaak te vereenzelvigen. Het
feit dat de Koerden de kastanjes uit het
vuur willen halen in Syrië tegen ISIS en
met de Amerikanen samenwerken komt
hen in ieder geval goed uit.Al voor de op-
richting van Kurds & Friends, ten tijde
van de slag om Kobani bleek er een grote
sympathie voor de Koerdische vechtlust
in rechtse kring. Dat was een discussie
die verder strekte dan rechts. Ook inter-
nationalistisch links was enthousiast.
Een klein aantal sloot zich zelfs aan bij
het Koerdische leger in Rojava (Noord-

Syrië). Kurds & Friends richt zich niet op
Syrië dus deze discussie is alleen in de zij-
lijn aan de orde, waarbij de voor- en na-
delen wel intensief worden besproken.

Eén ander thema voor discussie is het
PKK-geweld. Wat houdt dat geweld pre-
cies in, wat zijn de feiten en waarom ple-
gen ze het? Wij keuren dat geweld af, hoe-
wel we altijd stilstaan bij de vraag, waar-
om? We komen op voor geweldloze acti-
visten. Ons dilemma komt voort uit de
vraag of het geweld van de PKK niet juist
de solidariteit met Koerden bemoeilijkt,
wat heel mooi uitkomt voor de Turkse
regering die er alles aan gelegen is om
haar acties onder het mom van ‘terroris-
mebestrijding‘ te legitimeren. Het steunt
Erdogan dus juist in zijn zogenaamde
terrorismebestrijding tegen iedereen die
sympathie voor de PKK of voor haar ide-
ologische doelen heeft of simpelweg voor
iedereen die het niet eens is met zijn be-
leid ten aanzien van de Koerden. Het
maakt het voor ons moeilijker het poli-
tieke centrum over te halen het voor de
HDP op te nemen. Het heeft ook de sa-
menwerking met vredesorganisatie PAX
gekleurd. Hoe een evenwicht te bereiken,
wel kritisch en solidair maar niet afstan-
delijk over de juistheid van de zaak? Dat
Turkse frame reikt tot in Nederland en is
doodvermoeiend voor iedereen en voor-
al voor de Koerden die zich inzetten voor
vrede en mensenrechten.

Guido van Leemput 

Deze tekst is gelezen door andere leden van

Kurds & Friends die tijdens de schrijfperiode

aanwezig waren, maar komt geheel voor mijn

verantwoordelijkheid (GvL). Website van

Kurds & Friends: www.kurdsandfriends.nl 

at wild om zich heen 

Nederlandse wapenexportbestemmingen (2007-2016)
LAND 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL

Turkije 2,63 20,91 66,42 9,02 7,80 4,44 9,83 248,12 5,65 16,30 391,12

Waarde afgegeven wapenexportvergunningen in miljoenen euro’s

OP 11 APRIL DEMONSTREERDEN NEDERLANDSE
PARLEMENTARIËRS OP HET BINNENHOF VOOR HUN

TURKSE COLLEGA’S.

Bron tabel: Nederlandse wapenexportbestemmingen (2007-2016),  stopwapenhandel.org
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Immers deze mensen hebben bij uit-
stek belang bij stabiele verhoudingen
ginds en hier, zijn met lijf en ziel be-

trokken en willen een toekomst. Hun
kinderen zijn in Nederland naar school
geweest, voelen zich Nederlander, zijn
dikwijls heel capabel en kennen de situa-
tie in Somalië en Nederland zowel vanuit
een Nederlands als vanuit een Somalisch
perspectief. Laten we met een minder be-
kend Somalisch perspectief beginnen.

Somalische clan families in Oost-Afri-
ka leven al ongeveer 3000 jaar als veehou-
ders. Ze leven van de melk en het vlees
van dromedarissen, koeien, schapen en
geiten. Nog steeds trekt het grootste deel
(70 à 80 procent) rond in woestijnachtige
gebieden, afhankelijk van waar eten en
water voor de beesten is. Een levenswijze
aangepast aan deze schaarste-gebieden
met een perfectionerende ervaring van
3000 jaar. Natuurlijk zijn er conflicten
over wie het eerst bij de put mag en welke
weidegronden voor welke clan zijn.
Daarom worden er voortdurend afspra-
ken gemaakt op grond van regels en wet-
ten die vaak al 3000 jaar in gebruik zijn.
Vertrouwen staat centraal. Huwelijken
tussen clans helpen daarbij. Mede daar-
om spelen vrouwen een sleutelrol in het

Niet zelden werd de vrouw in kwestie
vervolgens verstoten omdat ‘ze de familie
schande had gebracht’. Sterke vrouwen in
Wajir protesteerden lang en krachtig. In
2010 werd besloten voortaan alle ver-
krachtingszaken onder de nationale wet-
ten van Kenia te behandelen. De vrou-
wenbeweging speurde met mobieltjes,
internet en een groot netwerk net zo lang
totdat ze de verkrachter bijvoorbeeld in
Nakuru (700 km van Wajir) vonden en
lieten hem daar arresteren. Zulke man-
nen worden nu veroordeeld tot 10 soms
15 jaar gevangenisstraf. De vrouwenbe-
weging vangt de vrouw op, zorgt dat ze
als “onteerde’’ vrouw niet in de prostitu-
tie terecht komt, maar werk krijgt, een
opleiding of een marktkraam.

EIGEN KRACHT
In 1993 was Wajir al een paar jaar bitter
verdeeld door ruzies over weidegronden.
Wederzijds waren er doden gevallen, tel-
kens weer werd er wraak genomen in een
heilloze spiraal. Vrouwen van verschil-
lende clans troffen elkaar op een bruiloft.
Ze vroegen zich af wat ze de ruzies van de
mannen van doen hadden en constateer-
den dat hun handel eronder leed. Ze kon-
den niet meer aan vrouwen van andere
clans verkopen. ‘Hebben we zonen ge-
baard en gezoogd om elkaar te vermoor-
den?’ vroegen ze elkaar om af te spreken
dit met hun zonen te bespreken. Die ant-
woorden: ‘Jullie hebben gelijk, maar we
worden gestuurd door onze vaders’. Sa-
men zochten de vader, de clan-oudsten
op, die reageerden met een ‘Hoe ver is het
met ons gekomen, dat we ons door bla-
gen en wijven laten vertellen wat we
moeten doen?’ Totdat één van de oudsten
en meest gerespecteerden zei: ‘als onze
zonen ons om vrede vragen, waarom ge-
ven wij ze dan oorlog?’

Religieuze leiders werden door de
vrouwen bij het debat betrokken en uit-
eindelijk stemden alle clan-oudsten
(waaronder voortaan één vrouw) om
veertig dagen in een moskee te werken
aan vrede. Daar kwam de Al Fatah ver-
klaring uit voort. Belangrijker dan de in-
houd, die naar verluid weinig om het lijf
had, was de ceremonie om de afspraken
te bezegelen. Een ongekookt ei werd
rondgegeven, met de woorden ‘vrede is

bewaren van de vrede. Het stelsel heet
“heer’’. Heer wetten lijken sterk op die uit
het Oude Testament en ook op de Koran.
Boeken die ontstaan zijn in een zelfde
soort seminomadisch samenleving, lang
voordat ze opgeschreven werden. Kun-
nen zulke oude wetten nog wel relevant
zijn voor de huidige tijd?

Heer staat niet op papier. Het is een
mondeling overgeleverde traditie met als
voordeel dat het stelsel van afspraken
flexibel is en met wijsheid aanpasbaar
aan de “huidige’’ tijd. Er zijn bovendien
rechters die de oude wetten uitleggen
naar nieuwe situaties. Gemakkelijk is dat
niet altijd. Vooral waar oude begrippen
botsen met interpretaties van machtige
volken die uitgaan van andere principes.
Een voorbeeld is het eigendomsrecht zo-
als Nederland dat kent. Dat is gebaseerd
op een boerentraditie in de (Angelsaksi-
sche) middeleeuwen waar stukken grond
ommuurd werden en generaties lang be-
mest. Dat was zoveel werk en zo belang-
rijk voor het overleven dat je ook na je
dood nog over die grond wilde beschik-
ken. De situatie voor nomaden is totaal
anders. Zij hebben belang bij gebruiks-
rechten gedurende een bepaalde periode.
Is het gras op en zijn de bomen kaal dan
trek je verder. Heeft je grootvader de put
gegraven dan heb jij eerste rechten als er
gedronken moet worden, maar zelfs aan
je vijand zou je geen water kunnen wei-
geren. Dit denken is sterk verwant met
hoe Chief Seattle in Noord-Amerika
sprak over ‘hoe kun je de wind, het water,
het land bezitten?’

CORRECTIE
Heer heeft vrijwel overal ook een sharia-
golf over zich heen gehad. Dat ging tame-
lijk geruisloos omdat Heer zo lijkt op de
Koran. Vooral vrouwen hebben hierbij
aanvankelijk veel rechten en invloed ver-
loren. Pre-Sharia-Heer is veel minder
vrouwonvriendelijk. In Wajir (een So-
malisch gebied in Noordoost Kenia) wer-
ken vrouwen hard aan een correctie. Tot
2010 was het bijvoorbeeld gebruikelijk
een verkrachting te sussen of eventueel te
compenseren door een dromedaris te
schuiven naar ‘de familie die materieel
schade geleden had omdat hun verkrach-
te vrouw minder waard geworden was’.

Sleutelrol voor Somalische m
Waarom zou je (Somalische) migranten
betrekken bij veiligheid in Nederland en in hun
herkomstland? Dat is de vraag die in dit artikel
centraal staat. Het antwoord spreekt zo
vanzelf dat je je afvraagt waarom je daarover
moet schrijven of lezen.

Belangrijker dan de

inhoud van het

verdrag was de ceremonie

om de afspraken

te bezegelen.
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rol van vrouwen. Hirda is ook uitstekend
in staat via heer en clanstructuren
(nood)hulp te verlenen in het voor hulp-
organisaties moeilijk toegankelijke Zuid-
oost Somalië.

Naast Hirda , maar niet los van Hirda,
zijn er verschillende initiatieven van Ne-
derlanders met een Somalische achter-
grond die zich inzetten voor veiligheid.
Zoals het “vader-initiatief” waar de rol
van vaders als constructieve voorbeelden
voor hun kinderen en verantwoordelijke
gezagsdragers in de familie gestimuleerd
wordt.

Een van de meest bedroevende dingen
die ik in Somaliland en Puntland zag wa-
ren de kleine clubjes jonge mensen die
langs de weg naar het noorden liepen.
Die nog lang niet op Lampeduza waren
en vermoedelijk nooit Calais zouden be-
reiken. Ze zouden vermoedelijk stranden
ergens in Noord Afrika, ver van huis en
haard in het verre zuiden waar geen toe-
komst meer voor hen was. Zonen als
hoopvolle vertegenwoordigers door hun
familie op pad gestuurd om een toekomt
te halen bij die 20 procent van de wereld-

breekbaar als een ei, wie onvoorzichtig is
en het breekt, zal door alle anderen ge-
wroken worden’. Dat ei gaat ook vandaag
nog wel eens rond als er ernstige ruzies
zijn, maar de collectieve verantwoorde-
lijkheid voor vrede en veiligheid zorgt nu
al bijna 25 jaar voor stabiliteit. Terreur-
beweging Al Shabaab krijgt in Wajir geen
poot aan de grond.

HIRDA
Zoals vrouwen de bruggen zijn tussen
Somalische clans zijn migranten de
bruggen tussen traditionele samenlevin-
gen in Oost-Afrika en Europa. In Am-
sterdam is het hoofdkwartier van Hirda
gevestigd (= Himilo Relief and Develop-
ment Association – ‘himilo’ is een Soma-
lisch woord voor ‘visie’). In heel Europa
staat Hirda bekend bij Somaliërs voor het
organiseren van voetbalcompetities. Dit
helpt enorm om contacten in de Somali-
sche diaspora te onderhouden en te ver-
stevigen. Agressie en geldingsdrang wor-
den gekanaliseerd. Dit netwerk versterkt
acties tegen genitale verminking van
vrouwen en bevordert onderwijs en de

bevolking die 90 procent van alle grond-
stoffen opeet (dat zijn onder anderen wij
in Europa). Het kan toch niet zo zijn dat
wij alleen maar om eigen veiligheid en
welzijn denken in Europa en ons niets
aantrekken van al die kanslozen op weg
naar ook een stukje van de zo ongelijk
verdeelde welvaart?

Als Nederlanders kans zien wat min-
der negatief over de Somalische cultuur
te denken en het eigene en interessante
van Somalische voorbeelden te begrij-
pen, zouden de kennis en vaardigheden
binnen de Somalische migranten ge-
meenschappen gebruikt kunnen worden
voor meer veiligheid ginds en ook een
groter gevoel van veiligheid hier in Ne-
derland. Samenwerking tussen oude Ne-
derlanders en nieuwe Nederlanders, ou-
de culturen en emanciperende nieuwe
culturen.

Henk van Apeldoorn
werkte van 2004 tot 2015 in Wajir; in

2016 en 2017 in Somaliland en Puntland
en adviseert bij de Somalische migranten

organisatie Hirda in Amsterdam.
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“Mijn vader, Mohammed Sa-
leem, werd op 29 april 2013
vermoord door een terrorist,

nog geen maand voordat op 22 mei 2013
de Britse militair Lee Rigby in Londen
door messteken om het leven werd ge-
bracht. Maar anders dan van Lee Rigby,
wiens begrafenis werd bijgewoond door
de Britse premier, hebben de meeste Brit-

ten nog nooit van Mohammed Saleem
gehoord. Lee Rigby werd vermoord door
twee in Engeland tot de islam bekeerde
Nigerianen. Mijn vader was een 82-jarige
Britse moslim die vermoord werd door
een neonazi. Maar waar is de volkswoede
over terrorisme tegen Britse moslims?

Het voelt elke keer weer als een schok
dat, als er bij een terroristische aanslag in
Groot-Brittannië of Europa een lijst eer-

ke ervaring met islamofobie altijd onder-
deel van mijn leven en van dat van mijn
familie zijn. Het zal ons eraan blijven her-
inneren waartoe haat in de samenleving
kan leiden, als het niet wordt bestreden.

En dat roept dan wel vragen op. Op het
moment dat Lapshyn ons land binnen-
kwam, begon hij meteen te terroriseren
en te moorden. Nog geen vijf dagen na
aankomst had hij het jachtmes aange-
schaft, waarmee hij mijn vader heeft ver-
moord. Vervolgens heeft hij explosieven
geplaatst bij drie moskeeën rond Bir-
mingham. In Oekraïne stond hij al als
fascist bekend. Waarom heeft de Britse
ambassade in Oekraïne hem dan een vi-
sum gegeven om zich in een gebied in het
noordwesten van Engeland te vestigen
waar juist heel veel moslims wonen. Op
grond van de Contraterrorisme- en Vei-
ligheidswet doet de Britse regering wel
een antecedentenonderzoek naar mos-
lims die het land in of uit willen, maar
neonazi’s mogen zomaar binnenkomen?

Lapshyn is onder de antiterrorisme-
wetgeving veroordeeld tot een gevange-
nisstraf van 40 jaar vanwege de moord op
mijn vader en de drie pogingen tot bom-
aanslagen – alle behandeld als terroristi-
sche aanslagen. Maar tot op de dag van
vandaag wordt hij door de media, de po-
litie en de regering niet behandeld op de
wijze waarop een moslim-terrorist be-

dere terroristische aanslagen voorbij-
komt, die op mijn vader vrijwel nooit
wordt genoemd. Pavlo Lapshyn, een Oe-
kraïense neonazi, die op dat moment nog
geen week eerder in het Verenigd Ko-
ninkrijk was aangekomen, was mijn va-
der die ochtend van de moskee naar huis
gevolgd om hem midden op straat met
drie messteken in de rug te vermoorden.
En dat, zo is inmiddels gebleken, enkel
omdat de oude man bruin was en gekleed
ging als een moslim.

Mijn vader was goed opgeleid en poli-
tiek actief, zeker inzake kwesties die rond
Pakistan speelden. Hij werkte als bakker
toen hij in de jaren vijftig in het Verenigd
Koninkrijk arriveerde en was actief bin-
nen de vakbond. Hij heeft zijn hele leven
keihard gewerkt om zijn familie te onder-
houden en ons een beter leven te kunnen
geven dan zijn eigen. Er zijn miljoenen
zoals mijn vader – Ieren, Russen, Joden,
Oost-Europeanen – die hier naartoe zijn
gekomen om te werken en een beter leven
voor hun families na te streven. Dit land
is ook onderhouden en opgebouwd door
immigranten en dat mogen we nooit ver-
geten.

Maar we mogen ook nooit vergeten dat
racisme altijd een rol heeft gespeeld bij
het uit elkaar spelen van mensen en dat
zullen we moeten bestrijden. Na de
moord op mijn vader zal deze persoonlij-

Oorlog tegen Terreur heeft an
Aan het begin van de eind mei in Brussel
gehouden anti-NAVO-conferentie “Investeer
in mensen, niet in oorlog” spraken vijf
vertegenwoordigers van vredesbewegingen
uit verschillende Europese landen. De Britse
Stop the War Coalition had daarbij Maz
Saleem als spreekster afgevaardigd. Deze
Engelse vredesactiviste van Pakistaans-
islamitische herkomst hield een gloedvol
betoog, dat bij het overwegend witte publiek
echter ook wel controverses opriep. In dit
artikel een reconstructie van haar betoog,
aangevuld met enkele vertaalde fragmenten
van de door haar en haar medestanders
uitgedeelde flyer Islamophobia: Fight the Racist
Backlash (= bestrijd de racistische terugslag)
van de Britse Stop the War Coalition.

MAZ SALEEM. 19 MAART 2016 TIJDENS ANTI-RACISME BIJEENKOMST IN LONDEN.
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handeld wordt. Zij hebben het over een
aanslag van extreem-rechts, niet over een
extreem-rechtse terroristische aanslag.

Toen Lee Rigby drie weken na mijn va-
der werd vermoord, was dit wereld-
nieuws en leidde het tot talrijke protes-
ten. Maar na de gelijksoortige moord op
mijn vader bleef het oorverdovend stil.
Geen luide en emotionele veroordelin-
gen door politici, geen hashtags op Twit-
ter of lange discussies over het gevaar van
de neonnazi-ideologie voor onze samen-
leving. Ook toen ruim twee jaar later de
81-jarige Muhsin Ahmed op weg naar
zijn moskee in Rotherham werd gesla-
gen, geschopt en dreunen op zijn hoofd
kreeg die leidden tot zijn dood, was daar
maar weinig aandacht voor.

Witte mensen worden terecht niet aan
terroristen gelijkgesteld, maar waarom
worden alle moslims dan wel als potenti-
ële terroristen behandeld? Mijn vader en
mijn familie zijn moslims, net als Muhsin
Ahmed en zijn familie. En juist als mos-
lims zijn we slachtoffers van terrorisme.

OORLOGSPROPAGANDA
Na het overlijden van mijn vader ben ik
actief geworden in campagnes tegen ra-
cisme en islamofobie. Een groeiend feno-
meen op straat, maar ook in de politiek.
Politici gebruiken islamofobie en stand-
punten tegen vluchtelingen voor hun ei-
gen politieke carrière. Moslims worden
als zondebok gebruikt voor de gevoelens
van onzekerheid en onveiligheid. Ze zou-
den zelfs de oorzaak zijn van de vluchte-
lingenstroom naar Europa, maar het is
niet de islam, het zijn de oorlogen van het
Westen die deze vluchtelingenstroom op
gang hebben gebracht.

Erger nog dan het misbruik van isla-
mofobie en standpunten tegen vluchte-
lingen voor de carrières van politici is dat
ze ook worden gebruikt om de steun te
houden voor de inmiddels al 15 jaar du-
rende ‘Oorlog tegen Terreur’. De demoni-
sering van moslims en de islam worden
ten volle ingezet om de bombardemen-
ten op moslimlanden te rechtvaardigen.

Aan het begin van de ‘Oorlog tegen
Terreur’ bezwoeren de politieke leiders
nog dat deze strijd beslist niet gezien
mocht worden als een strijd van het
‘christelijke’Westen tegen ‘de islam’. Maar

niem geworden met ‘extremisten’ en ‘ter-
roristen’. Met de uitbreiding van de oor-
log naar landen als Pakistan, Libië, Mali
en Syrië is ook deze vereenzelviging toe-
genomen. Tegenwoordig wordt van mos-
lims verwacht dat zij excuses aanbieden
voor elke terroristische aanslag of andere
misdaad die door andere moslims is uit-
gevoerd, hoe weinig dit soort acties ook
met de islam of het moslim zijn te maken
heeft.

Moslims zijn vanaf 2001 zichtbaar ac-
tief betrokken geweest in de anti-oor-
logsbeweging. Eén van de doelstellingen
van [het Britse anti-radicaliseringspro-
gramma] Prevent en van de duizenden

de praktijk is dat deze oorlog de islamo-
fobie in de afgelopen vijftien jaar enorm
heeft bevorderd en dit resultaat er nu toe
leidt dat die strijd zonder al te veel tegen-
spraak voorgezet kan worden. Zelfs met
de steun van vredesactivisten die zich in
2001 en 2003 nog tegen de oorlogen te-
gen Afghanistan en Irak verzetten.

In het kader van deze oorlog is een lan-
ge lijst van islamitische landen bezet en
gebombardeerd door de VS, Groot-Brit-
tannië en hun bondgenoten. Dit alles
gaat te vaak gepaard met agressieve, anti-
islamitische retoriek. De theorie van
‘Botsende Beschavingen’ (Clash of Civili-
sations) heeft door deze oorlog veld ge-
wonnen en het begrip ‘moslims’ is bij
sommige politici en journalisten syno-

ft anti-islamitische terugslag
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De term ‘islamofobie’ komen we vaak
tegen, maar het is niet altijd duidelijk

wat het betekent. In haar meest basale
betekenis is islamofobie een vooroordeel
tegen moslims. Maar het gaat daarbij niet
enkel om wat de English Defence League
aan beledigende slogans uitkraamt.
Vooroordelen tegen moslims kunnen
verschillende vormen aannemen.
In 1997 bracht de Runnymede Trust het
rapport “Islamophobia: A Challenge For Us
All” uit, waarin de volgende acht voor-
oordelen jegens de islam werden
onderscheiden:

1 Islam wordt gezien als een enkel
monolithisch geheel, onveranderlijk en
zonder enige aanpassing aan nieuwe
ontwikkelingen. De duidelijk aanwezige
vreedzame tradities binnen de islam
worden genegeerd.

2 Islam wordt gezien als apart en ‘anders’.
Het wordt verondersteld geen
gemeenschappelijke doelen of waarden
met andere culturen te hebben.

3 Islam wordt gezien als inferieur aan ‘het
Westen’ – barbaars, irrationeel, primitief
en seksistisch.

4 Islam wordt gezien als gewelddadig,
agressief, bedreigend, terrorisme-
ondersteunend of betrokken bij een

‘botsing van beschavingen’.
5 Islam wordt gezien als een politieke

ideologie ontwikkeld voor politieke of
militaire doeleinden.

6 Kritiek van moslims op ‘het Westen’
worden onmiddellijk van de hand
gewezen.

7 Vijandigheid jegens de islam wordt
gebruikt om discriminatie van moslims te
rechtvaardigen en moslims uit te sluiten
van de gangbare samenleving.

8 Anti-islamitische vijandigheid is
geaccepteerd als natuurlijk en ‘normaal’.

Geen van deze vooroordelen zou door onze
samenleving geaccepteerd moeten worden,
of ze nu komen van individuen op straat of
via de massamedia en de overheid. We
moeten schouder aan schouder staan met
moslimgemeenschappen die onder vuur
liggen. Een aanval op één is een aanval op
ons allen.
We hebben allemaal de plicht tegen racisme
te vechten, of het nu gebaseerd is op
huidskleur of verpakt in uitspraken over
religie. Stop the War is er trots op samen te
werken met mensen van alle religies en
zonder religie in haar campagne tegen de
‘Oorlog tegen Terreur’ en tegen de
racistische terugslag die door deze oorlog is
voortgebracht in onze samenleving.

Wat is islamofobie?
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In de jaren ’40 van de vorige eeuw, vlak
voor het ontstaan van wat de meeste
historici de “Moderne Amerikaanse

Burgerrechtenbeweging” noemen, brak
een discussie los binnen de pacifistische
Fellowship of Reconciliation (FOR, Ver-
zoeningsbond) die tijdens de Eerste We-
reldoorlog was ontstaan. Naar huis te-
rugkerende zwarte soldaten die in Euro-
pa tegen het fascisme hadden gevochten,
liepen kans bij thuiskomst in de Verenig-
de Staten gelyncht te worden. Tot de be-
langrijkste ontbrandingspunten van de-
ze lynchpartijen behoorden de bussen

die gebruikt werden voor de rit naar huis.
Sommige leden van de FOR hadden de

geweldloze tactieken van Mahatma
Gandhi bestudeerd en vroegen zich af of
deze moreel gezien ook gebruikt zouden
kunnen worden in de strijd tegen racis-
me in de Verenigde Staten. Ze maakten
plannen voor de eerste editie van wat la-
ter de Vrijheidstochten (Freedom Rides)
zou gaan heten: de “Journey of Reconci-
liation” in 1947. Het debat dat zich ont-
vouwde betrof de vraag of het samen rei-
zen in één bus, als zwarten en blanken sa-
men, de aan rassenscheiding vasthou-

AMOK OnderzoeksdossierVD

dende blanken in de zuidelijke staten niet
doelbewust tot geweld zou provoceren
en daardoor op gespannen voet zou ko-
men te staan met de door de vredesbewe-
ging zelf aangehangen principes van ge-
weldloosheid.

Uiteindelijk won de overtuiging van
degenen die in de jaren daarna de voor-
trekkers zouden gaan worden van de ge-
weldloosheidsbeweging in de Verenigde
Staten, dat deze acties geen provocaties
waren, maar een uitnodiging tot veran-
dering. Ze hielden de blanken die vast
bleven houden aan de rassenscheiding

Vrede
en Europese
identiteit

Je zou verwachten dat zich onder de verschillende migranten-
groepen die vanuit de diverse oorlogsgebieden naar Europa zijn
gevlucht, ook mensen bevinden die zich aan zouden willen sluiten
bij de verschillende Nederlandse vredesorganisaties die al sinds
jaar en dag tegen die oorlogen protesteren. Maar wie op een
gemiddelde bijeenkomst van de vredesbeweging rondkijkt, ziet
weinig van die verwachting terug. De redactie vroeg Lucas Johnson,
tot zijn komst als Internationaal Coördinator van de in Nederland
gevestigde International Fellowship of Reconciliation (IFOR) Afro-
Amerikaans Baptistenpredikant in Atlanta, naar zijn analyse. In het
onderstaande betoog houdt hij de Europese en Nederlandse
vredesbeweging een kritische spiegel voor.

BRUSSEL, MEI 2016.
LUCAS JOHNSON, ZITTENDE

TWEEDE VAN RECHTS, TE
MIDDEN VAN IFOR STAF EN

VREDESACTIVISTEN
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Britse ponden waarmee [groepen die een
‘Europese islam’ propageren worden on-
dersteund], is om de moslimgemeen-
schappen in Groot-Brittannië te depoli-
tiseren en de relatie tussen terroristische
aanslagen in eigen land en de oorlogen
die het Verenigd Koninkrijk elders voert
te bagatelliseren.

Zolang westerse regeringen oorlog
voeren in het Midden-Oosten, Zuid-Azië
en delen van Afrika, zal islamofobie een
belangrijk onderdeel zijn van hun ideo-
logische rechtvaardiging voor deze oor-
logen. Iedereen die tegen oorlog is zal ook
tegen deze racistische terugslag moeten
zijn. Evenzeer zal het protest tegen het
huidige, desastreuze Westerse buiten-
landse beleid onderdeel moeten zijn van
de strijd tegen het grootschalige toezicht
op en criminalisering van de moslimge-
meenschap en voor een meer gelijkwaar-
dige, vreedzame en tolerante samenle-
ving.”

NASCHRIFT
In haar betoog in Brussel noemde Maz
Saleem het hoofddoekverbod in Frank-
rijk een duidelijk voorbeeld van islamo-
fobie. Op haar Facebookpagina meldt ze,
dat dat na afloop in de wandelgangen tot
een felle discussie leidde met enkele
vrouwelijke vredesactivisten die haar te-
genwierpen dat Maz Saleem als jonge
moslimvrouw juist ook strijd moest leve-
ren tegen dit vrouwenonderdrukkende
kledingstuk. Maz Saleem hield zelf staan-
de dat ze liever de vrijheid van de vrouw
bepleit om zelf uit te maken wel of geen
hoofddoek te dragen en moslima’s niet
door discriminatoire maatregelen van
overheid te laten ‘bevrijden’.

Verder viel me bij het bovenstaande re-
constructiewerk op dat ik Lee Rigby heel
gemakkelijk (met een eigen pagina) terug
kon vinden op Wikipedia, maar Moham-
med Saleem absoluut niet. De datum van
die moord kon ik terugvinden door te
zoeken naar de dader, Pavlo Lapshyn, die
ook een eigen Wikipedia-pagina heeft.
Dit weer in tegenstelling tot de daders
van de aanslag op Lee Rigby, Michael
Adebolajo en Michael Adebowale, die
beide in Engeland zijn geboren in chris-
telijke Nigeriaanse gezinnen en zich bei-
den later tot de islam hebben bekeerd.

Vertaling en lichte bewerking van twee in

Brussel gepresenteerde teksten: Jan Schaake

een spiegel voor en lieten hen zien dat ze
onrechtvaardige praktijken accepteer-
den. Niets kan liefdevoller zijn dan dat.

RACISME IN EUROPA
Het schijnt gemeengoed te zijn in de Eu-
ropese context dat wanneer iemand het
over “ras” of “racisme” heeft, degenen die
de meerderheid van de Europese bevol-
king uitmaken hierop reageren alsof de
persoon in kwestie een uitheems concept
in het debat heeft ingebracht. Er bestaat
een hardnekkig zelfbeeld bij Europeanen
dat racisme een verschijnsel is dat elders
in de wereld plaatsvindt, maar niet bij
hen. Ook – en misschien wel: juist – bin-
nen de Europese vredesbeweging wordt
geen relatie gelegd tussen racisme en
oorlog. In het beste geval ziet men racis-
me en oorlog als twee niet-gerelateerde
maatschappelijke problemen.

En ook pacifisten die gewend zijn oor-
log te verbinden aan maatschappelijke
tegenstellingen spreken bij voorkeur van
een klasse-tegenstelling en zien racisme
als een afleiding waarbij zich een opmer-
kelijke ontkenning openbaart van het feit
dat de ideologie van het racisme is uitge-
vonden om de grote meerderheid van de
wereldbevolking tot een permanente sla-
venklasse te veroordelen en aan de Euro-
peanen en hun beheersing van de rest
van de wereld te onderwerpen.

Nu de migratie naar Europa toeneemt
vanuit delen van de wereld die lange tijd
door de Europese koloniale machten zijn
uitgebuit, komt de confrontatie op gang.
Tot de meest onmiddellijke punten van
verschillende interpretaties die je daarbij
tegenkomt is de wonderlijke overtuiging
bij de winnaars van de Tweede Wereld-
oorlog dat het feit dat zij slachtoffer zijn
geweest van de agressie van en bezetting
door nazi-Duitsland, hen vrijwaart van
hun eigen zonden van massamoord en
uitbuiting in hun koloniale rijken.

Zolang er niet vrijuit gesproken kan
worden over het verraderlijke van racis-
me als een ideologie die meer dan vijf
eeuwen lang over de wereld is verspreid,
zullen we falen in onze pogingen om
oorlog en militarisme in onze tijd te be-
strijden. Door voorbij te gaan aan de ge-
schiedenis van het racisme, gaat de vre-
desbeweging voorbij aan de rol die iden-
titeit speelt in zowel oorlogvoering als
vredesopbouw. De Conferentie van Ber-
lijn van 1884 waarin Afrika onder de Eu-
ropese grootmachten werd verdeeld is
heeft veel te maken met de Europese

AMOK OnderzoeksdossierVD
Vervolg van pagina 29identiteit en misschien wel meer dan

haar veel beleden Joods-Christelijke tra-
ditie.

Bij conflicten staan altijd en overal de
begrippen “wij” en “zij” tegenover elkaar.
De Conferentie van Berlijn is een krach-
tig symbool van hoe Europa een “wij”
creëerde dat niet wezenlijk is aangetast
door de slagvelden en vernietigingskam-
pen van de twee achtereenvolgende we-
reldoorlogen die zij heeft gevoerd. Ook
in de identiteitscrisis waarin Europa
thans verkeert en die bepalend zal zijn
voor haar toekomst, is de veronderstel-
ling absurd dat er over een “wij” in Euro-
pa gesproken kan worden in termen van
culturele eigenheden maar waarin de ge-
schiedenis van het racisme niet wordt
meegenomen. Toen de voorouders van

de blanke Europeanen van vandaag de
wereldzeeën bevoeren en hun vlaggen
plantten in afgelegen streken, maakten
zij zelf een einde aan de mogelijkheid van
een afgebakend, homogeen “wij” dat de
nationalisten in Europa zo wanhopig
aanhangen. Hoe kun je de bevolking ver-
delen in “allochtoon” en “autochtoon” als
je de bodem van andere landen tot de
jouwe verklaarde?

De zaden voor de wereldwijde migra-
tie zijn lang geleden gezaaid en voor ve-
len van ons die zich aan de andere kant
van de Europese koloniale geschiedenis
bevinden, geldt dat Europa ons zonder
onze instemming tot een ondergeschikt
onderdeel van zichzelf heeft gemaakt en
dat dit niet iets is dat gemakkelijk onge-
daan gemaakt kan worden. Hier verschij-
nen dan Quinsy Gario, Gloria Wekker en
Sylvana Simons ten tonele. Zij houden
ons voor dat de Nederlandse samenle-
ving niet alleen met haar verleden, maar
ook met haar heden heeft af te rekenen.

IDENTITEIT VAN EUROPA
Als het structureel geweld dat zwarte
mensen of mensen met een andere

De Europese

vredesbeweging weet zich

geen raad met de

dreiging van terrorisme
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huidskleur onder de aandacht van de Ne-
derlandse bevolking willen brengen de
Nederlandse vredesbeweging niet lijkt te
raken, dan is dat omdat deze vredesbe-
weging een aan bloedarmoede lijdend
vredesbegrip hanteert en een inmiddels
inaccuraat twintigste-eeuws begrip van
oorlog. Het feit dat decennia lang voorbij
is gegaan aan de grieven van minderhe-
den in Europa vormt een belangrijke ver-
klaringen voor het feit dat de Europese
vredesbeweging zich geen raad weet hoe
de dreiging van terrorisme het hoofd te
bieden en hoe op een eerlijke manier met
de islam om te gaan.

De uitdaging waarop we ons thans ge-
plaatst weten ten aanzien van de Europe-
se moslimminderheden lijkt terugge-
voerd te kunnen worden tot twee oorza-
ken. De eerste is dat de Europese samen-
levingen de afgelopen decennia vast zijn
blijven houden aan een geconstrueerd
“wij” dat ongeschikt is gebleken om niet-
blanke bevolkingsgroepen afkomstig van
de andere kant van het Europese koloni-
ale verleden in zich op te nemen. De
tweede, zoals ook naar voren gebracht

door qua opvattingen heel uiteenlopen-
de intellectuelen als de Fransman Pierre
Manent en de Britse rabbijn Jonathan
Sacks, is dat het Europees seculier indivi-
dualisme niet in staat blijkt te zijn om
reeds vervreemde bevolkingsgroepen
een duurzaam idee van zingeving aan te
bieden die kan wedijveren met de aan-
trekkingskracht van radicaal religieuze
praktijken.

Geen van deze maatschappelijke pro-
blemen kan worden aangepakt zonder
kritische beschouwing van wie “wij” zijn.
Europa moet veranderen en de definitie
van “Europees” of “Europeaan” zal ook
veranderen. De veronderstelling dat de
vredesbeweging geen rol heeft in dit de-
bat over identiteit is verbijsterend. De

vorming van een identiteit is altijd een
thema binnen onze beweging geweest.
Het weigeren van militaire dienst ging al-
tijd om het vasthouden aan de eigen op-
vattingen tegenover de opvattingen die
de staat haar dienstplichtigen wilde op-
leggen. Onder invloed van de anarchis-
ten in haar gelederen heeft de vredesbe-
weging altijd geweigerd om zich met de
staat te identificeren. En dat geldt met
name als de identiteit van de staat door-
trokken is van geweld.

Dat is ook de reden waarom de Ameri-
kaanse FOR de maatschappelijke proble-
men van racisme, seksisme en discrimi-
natie als structurele antecedenten voor
oorlog heeft gezien. Imperiale machten
worden in eerste instantie gebouwd op
de ruggen van de eigen bevolking. Als
eenmaal wordt deelgenomen aan de
maatschappelijke tweespalt tussen buren
op welke grond ook, hoeveel gemakkelij-
ker wordt het dan niet om een vijand
duizenden kilometers verderop te ver-
moorden? Programma’s tegen racisme of
xenofobie leiden ons niet af van ons werk
voor vrede. Integendeel: ze vormen de
kern van het bestaan en voortbestaan van
de vredesbeweging.

VREDESBEWEGING IN EUROPA
Als de vredesbeweging in de spiegel zou
kijken, wat zou ze dan zien? Het is niet al-
leen een demografisch probleem voor de
toekomst dat de Europese vredesbewe-
ging – zoals we die (h)erkennen – veelal
uitsluitend blank en op leeftijd is. Dit
wijst erop dat er iets fundamenteel mis is
in onze samenleving dat is doorgedron-
gen tot onze verzetsculturen. Er zijn tal-
loze mensen met een andere huidskleur
in onze samenleving die zich graag inzet-
ten voor vrede, maar die zich eerst moe-
ten ontworstelen aan het maatschappe-
lijk geweld waarmee de meesten van hen
onmiddellijk worden geconfronteerd.

Het is om deze reden dat de Interna-
tional Fellowship of Reconciliation
(IFOR) in samenwerking met haar Ne-
derlandse afdeling, Kerk en Vrede, een
programma heeft ontwikkeld om racis-
me, vooroordelen en gedragspatronen in
de dominante cultuur aan te pakken. Te-
gelijkertijd hebben we gemeenschappen
waarvan bekend is dat zij stigmatisering
en discriminatie ondervinden toegerust
met technieken voor geweldloos verzet.
We voerden beide activiteiten uit, terwijl
we tevens probeerden de kennis over reli-
gieuze tradities te verdiepen die voor ve-
len betekenis hebben. De omgevingen

waarin deze activiteiten zijn uitgevoerd
lopen uiteen van gangbare onderwijsin-
stellingen als universiteiten en ROC’s tot
openbare bijeenkomsten waar meer aan
voorlichting en informeel onderwijs ge-
daan kan worden. We maakten bij deze
activiteiten gebruik van het wereldwijde
netwerk van IFOR om activisten uit de
rest van de wereld uit te nodigen om met
gezag te spreken over hun geweldloze re-
acties op structureel geweld. Ook hadden
we een lesprogramma dat gericht was op
de Abrahamitische godsdiensten en tot
doel had om een groter begrip tot stand
te brengen inzake jodendom, islam en
christendom en de geschiedenis van ge-
schil en samenwerking tussen deze ge-
loofsgemeenschappen.

In een omgeving waarin jongeren hun
nieuws via YouTube filmpjes ontvangen
en een samenleving waarin diversiteit
wordt “getolereerd” maar verschillen niet
worden besproken, kan de waarde van
onderwijs niet worden onderschat. We
schiepen gelegenheden voor conversaties
die duidelijk nodig bleken te zijn. Het
was misschien een onvolkomen oplos-
sing, maar het was een poging om het
probleem waarmee we geconfronteerd
worden onder ogen te zien.

De uitdagingen van de oorlogen van
de twintigste eeuw zullen voortduren.
Conventionele oorlogen tussen staten
vormen nog steeds een realiteit waar veel
te grote delen van de mensheid het
slachtoffer van is en de dreiging van
kernwapens bedreigt nog steeds ons le-
ven. Maar oorlog neemt een steeds asym-
metrischer vorm aan. Terrorisme en de
reacties van onze overheden hierop mo-
gen niet aan onze kritische aandacht ont-
snappen. Klimaatverandering zal tot een
toename van migratie leiden. Bevol-
kingssamenstellingen zullen veranderen
en vraagstukken van maatschappelijk
cohesie zullen ons moeten blijven bezig-
houden. We zullen moeten besluiten of
we ons binnen de vredesbeweging ook
met die uitdagingen van vandaag willen
bezighouden en een toekomstige genera-
tie van leidende figuren willen voorberei-
den op de uitdagingen van morgen. We
zullen in de spiegel moeten kijken en
moeten besluiten of het ons bevalt wat
we in die spiegel zien.

Lucas Johnson,
Internationaal Coördinator van de

International Fellowship of Reconciliation
(IFOR)

(vertaling: Jan Schaake)

We hebben degenen die

stigmatisering en

discriminatie ondervinden

toegerust met technieken

voor geweldloos verzet.
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KORTE BERICHTEN

Vredessymposium

Op 20 september vindt weer het
jaarlijkse Vredessymposium

plaats. Ditmaal in het Oude Stadhuis van
Utrecht. De coalitie “Vredesmissies zon-
der Wapens” organiseert het Vredessym-
posium om burgers in het zonnetje te
zetten die op een geweldloze manier
meehelpen conflicten te voorkomen en
op te lossen. Dit jaar is het thema “Vrou-
wen op vredesmissie”. Zie daarvoor pagi-
na 10 in dit VredesMagazine.

Pride

Anti-militaristen waren zichtbaar
aanwezig bij Pride-marsen over de

hele wereld. In Londen vormde de No
Pride in War groep, samen met het Lesbi-
ans and Gays Support the Migrants blok,
zelfs de kop van de stoet. In Tel Aviv blok-
keerde de Pinkwash Israel groep voor en-
kele minuten de parade met borden
waarop stond ‘There’s no pride in occu-
pation’.

Kernwapens
afschaffen

Op 25 september, aan de vooravond
van de International UN-day of

Total Abolition of Nuclear Weapons, ko-
men maatschappelijke organisaties bij-
een om te spreken over uitbouw en aan-
scherping van de rol die Nederland speelt
in het proces dat tot afschaffing van kern-
wapens moet leiden. Met bijdragen van
Sico van der Meer (Clingendael), Gerrit
van der Wal (Medisch Appel), Karin van
der Broeke (Wereldraad van Kerken) en
Gijs Scholten van Asschat, onder leiding

van Jan Hoekema (Mayors for Peace) en
Peter Buijs (NVMP). Meer info:
www.nvmp.org

Kernwapens
verboden

Twee/derde van alle landen ter wereld
stemden op 7 juli in de VN voor een

verdrag dat kernwapens verbiedt. Neder-
land stemde tegen. Het laatste massaver-
nietigingswapen dat nog niet illegaal
was, is daarmee verboden zodra het ver-
drag van kracht wordt.

Nederland was als enige NAVO-land
bij de onderhandelingen aanwezig. Op
het laatste moment riep ons land geheel
onverwachts op tot een stemming, dit
terwijl de VN-zaal op het punt stond om
de tekst van het verdrag met consensus
aan te nemen. De Europese staten Oos-
tenrijk, Zwitserland, Zweden, Ierland,
Cyprus, Malta, Moldavië, San Marino,
Liechtenstein en Vaticaanstad steunden
het verbod wel.

Walk of Peace

Van Middelburg tot Leeuwarden, in
het hele land lopen tijdens de Vre-

desweek (16 t/m 24 september) in wel 16
verschillende plaatsen mensen mee met
een Walk of Peace. Bij al deze wandelin-
gen kunnen deelnemers elkaar ontmoe-
ten, ervaringen delen en ervaren wat vre-
de betekent. Iedereen kan meelopen.

Meer info: tinyurl.com/walkpeace

Seungchul uitgezet

Helaas moeten we melden dat hij op
10 juli is uitgezet, nadat zijn hoger

beroep door de Raad van State in een ver-
snelde procedure was afgewezen. In
Zuid-Korea is hij wel ondervraagd maar
nog niet gearresteerd (zie ook pagina 13
en 14 van dit nummer). Hij wordt daar
begeleid door World Without War, de
Zuid-Koreaanse zusterorganisatie van
Vredesbeweging Pais.

Seungchul dankt allen die zich in Ne-
derland voor hem ingezet hebben.

De Nederlandse steungroep van
Seungchul overweegt voort te gaan als
permanente steungroep voor buiten-

landse dienstweigeraars. Wie daaraan
mee wil doen kan dat melden via:
info@vredesbeweging.nl.

Vredesactie
Antwerpen

De militairen vertoeven nu sinds al
2,5 jaar in het Antwerpse straat-

beeld. Voor vele burgers nog steeds geen
vanzelfsprekendheid. Ook niet voor de
leden van de Antwerpse regiogroep van
Vredesactie. Verkleed in camouflage-
kleuren en met vraagtekens op het ge-
zicht deelden ze op de Meir en bij het
Centraal Station vraagtekenpamfletten
uit. Een zelftest op de flyer daagde uit tot
kritische reflectie.

Just Walk
to Jerusalem

Op 10 juni vertrokken ruim 120
wandelaars uit Londen voor een

tocht naar Jeruzalem, waar ze eind okto-
ber hopen aan te komen. Op 2 november
wordt daar stilgestaan bij het feit dat het
honderd jaar geleden is dat de Britse re-
gering zich achter de stichting van een
‘joods nationaal tehuis’ in Palestina
schaarde. De wandeltocht is een bijzon-
dere uiting van solidariteit met de Pales-
tijnen. Iedereen kan zich voor één of
meer etappes bij de wandelaars aanslui-
ten. Meer info: tinyurl.com/yalgjh6m

Kernwapenverbod

PAX heeft een aantal vragen en ant-
woorden verzameld over het nieuwe

VN-kernwapenverbod: wat doet het ver-
drag, wat wordt de impact van het ver-
drag, en hoe nu verder? U vindt ze op
tinyurl.com/kernverbod

Dansactie

Een tiental vredesactivisten voerde 22
juni al dansend actie bij de Konink-

lijke Militaire School in Brussel. Daar
vond een evenement van de wapenlobby
plaats. De activisten klampen de bezoe-
kers aan terwijl de discobeat “shame on
you” uit de boxen schalde.

FONDS VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!

Nog altijd voeren er mensen actie voor
vrede. Zij kunnen uw steun goed
gebruiken! Fonds Vredesprojecten
steunt kleine radicale vredesacties aan
de basis. Help mee.

IBAN  NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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Gemeentelijk
vredesbeleid

Met het oog op de gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart 2018

heeft Enschede voor Vrede 26 “program-
mapunten voor een gemeentelijk vredes-
beleid” toegezonden aan de politieke
partijen in Enschede.

De voorgestelde punten hebben
betrekking op de beleidsterreinen
“vreedzaam samenleven in Ensche-
de”, “internationale oriëntatie en mondi-
aal beleid” en “securitisering of verveili-
ging”.

Veel van deze punten zijn ook bruik-
baar in andere gemeenten. Breng ze
onder de aandacht van de politieke
partijen in uw gemeente. Alle punten:
tinyurl.com/vredesgemeente

Idlib

Op de site van Waging Nonviolence
staat een artikel waarin wordt ver-

teld hoe burgers van Idlib op geweldloze
wijze veel van het bestuur over de stad in
handen wisten te houden. Dit ondanks
de aanwezigheid van gewapende groepen
extreme islamisten. Dezelfde mensen die
zich eerst geweldloos verzetten tegen de
dictatuur van Assad, zijn nu succesvol te-
gen het islamitisch extremisme.

Kindsoldaten

Grote delen van de logistiek rond
oorlogsvoering zijn tegenwoordig

uitbesteed aan private legers die hier
flink aan verdienen. Uit kostenbesparing
rekruteren ze soldaten uit de armste de-
len van de wereld. Het meest schrijnende
voorbeeld is het inhuren van voormalig
kindsoldaten. Zo kan het gebeuren dat
een kindsoldaat uit Oeganda die inmid-
dels volwassen is, opeens naar Afghani-
stan of Syrië wordt uitgezonden. Dit on-
danks gedragscodes die ook voor de pri-
vate militaire industrie gelden.

Antisemitisme

Het Europees Parlement heeft een
belangrijke resolutie aangenomen

over de bestrijding van antisemitisme.
De resolutie bevat veel positieve elemen-
ten en uitspraken die de bestrijding extra
kracht bijzetten. Maar zij heeft één zeer
problematische bepaling, die de strijd te-
gen antisemitisme politiseert en de vrij-
heid van meningsuiting bedreigt.

Het gaat om deze definitie van antise-
mitisme: “Antisemitism is a certain per-
ception of Jews, which may be expressed
as hatred toward Jews.” Deze definitie is
nogal vaag maar uit gegeven voorbeelden
blijkt dat iedereen die Israël bekritiseerd
al gauw als antisemiet beschouwd wordt.

Progressieve joodse organisaties,
waaronder European Jews for a Just
Peace en Free Speech on Israel, hebben
dan ook intensief tegen het aanvaarden
van deze definitie gelobbyd.

Vissers van Gaza

De Freedom Flotilla Coalition is be-
gonnen met een solidariteitscam-

pagne voor de vissers van Gaza. Die heb-
ben het moeilijk door de beperkingen die
hen door Israël worden opgelegd. Met
name vissers uit andere landen worden
opgeroepen om solidair te zijn met hun
collega’s uit Gaza. Ook andere acties wor-
den voorbereid.

Vredesweek
Eindhoven

In de Vredesweek (16 t/m 24 septem-
ber) is er in Eindhoven veel te doen.

Bijzonder en van bovenlokale betekenis
is het Peace Culture Festival op 17 sep-
tember. Dit eendaagse festival wil men-
sen met verschillende culturele achter-
grond bij elkaar brengen in een streven
naar onderling begrip, vrede en harmo-
nie.

Meer info: tinyurl.com/yc3v3uez en
www.vredesburo.nl

Tentoonstellingen

In het Vredesmuseum, Turfmarkt 30 te
Gouda is t/m 30 december de tentoon-

stelling  “Talen naar vrede” te zien. Zie
daarvoor de pagina’s 18 en 19 van dit
nummer. Tijdens de vredesweek (16-24
sept) zal deze tentoonstelling onderbro-
ken worden met werk van o.a. lokale
kunstenaars geënt op het thema van de
Vredesweek. Ook in de Vredesweek is in
de Heilige Land Stichting de tentoonstel-
ling “Vredeskinderen” te zien.

Meer info: www.vredesmuseum.nl of
015-785.01.37

Meer en uitvoeriger berichten vindt u op:

www.vredessite.nl/nieuws.

5  vredesactivisten slaagden er op de avond van 17 juli in om de luchtmachtbasis in Büchel
(Duitsland) binnen te dringen. Voor het eerst in 21 jaar van protest tegen de atoombommen
daar, lukte het om een bunker te bereiken en DISARM op de deur te schilderen. Pas na 2 uur
werden ze opgemerkt en gearresteerd. De actie maakte deel uit van een internationale week
waaraan meer dan 60 vredesactivisten van over heel de wereld deelnamen. 
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gezien (onder meer van Russische kant)
en episodes die nieuw voor mij waren.
Bijvoorbeeld dat de geheime diensten
KGB en GRU al een half jaar voor de
invasie begonnen waren met het vormen
van een moslimbataljon (MusBat), dat
werd uitgedost in Afghaanse uniformen.

‘Afghanistan 1979’ is een
documentaire uit
2014, geregisseerd door

Gulya Mirzoeva en geproduceerd door
ARTE France. De film was onlangs te
zien op Canvas en is momenteel ook te
vinden op YouTube.

richting van de Indische Oceaan. De
andere visie is dat de Sovjet-Unie slechts
met grote tegenzin begon met de inval
en dat het erom ging te voorkomen dat
aan de zuidgrens een vijandige staat zou
ontstaan met een bevolkingssamen-
stelling die deels leek op die van de
aangrenzende republieken van de
Sovjet-Unie.

De documentaire weet overtuigend de
tweede versie voor het voetlicht te
brengen. De opstand van een steeds
groter deel van de bevolking tegen het
Afghaanse communistische regime in de
loop van het jaar 1979 had uitsluitend
binnenlandse oorzaken, namelijk de
bruut uitgevoerde hervormingen van de
regering (onderwijs en landeigendom),
die botsten met de traditionele
opvattingen van de moslimbevolking.
Toen de zaak halverwege het jaar uit de
hand liep deed de regering een beroep
op het Politbureau in Moskou om
militair te hulp te schieten, hetgeen werd
geweigerd. Een interne coup in het
communistische regime bracht echter
een leider aan de macht (Amin), die met
grote wreedheid rechtstreeks inging
tegen de door Moskou voorgestane
politiek en bovendien in een poging de
Sovjet-Unie en de VS tegen elkaar uit te
spelen (een traditionele Afghaanse
sport) avances in de richting van de
Amerikanen begon te maken. Dat gaf de
doorslag voor de Sovjet-Unie om in te
grijpen.

Kees Kalkman

De documentaire wordt gedistribueerd door Icarus

Films (icarusfilms.com)

SIGNALERINGEN

The War that Changed the World
Documentaire: Afghanistan 1979

De film behandelt de invasie en
daaropvolgende bezetting van
Afghanistan door de Sovjet-Unie.
Bijzonder is dat het onderwerp wordt
belicht vanuit gesprekken met
personages met diverse achtergronden,
zoals Amerikaanse politici uit de
periode-Reagan, CIA-officieren,
Russische militairen en politiek
verantwoordelijken (Gorbatsjov wordt
uitgebreid geïnterviewd), een minister
uit het Afghaanse communistische
regime en een aantal verzetsleiders.

Er zit in de documentaire ook veel
beeldmateriaal dat ik nog nooit had

Hiervoor werd gerekruteerd onder de
moslimbevolking van het zuiden van de
Sovjet-Unie, zoals Oezbeken en
Tadzjieken, volkeren die deels ook in
Afghanistan wonen.

Over deze sleutelgebeurtenis in de
laatste fase van de Koude Oorlog, met
doorwerking tot in onze tijd, bestaan
nog steeds twee interpretaties. De eerste
is dat het optreden van de Sovjet-Unie
in Afghanistan moet worden gezien in
het licht van de rivaliteit met de
Verenigde Staten op wereldschaal en
voortkwam uit een offensieve poging
om de Sovjetmacht uit te breiden in de
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Schoon is het gout
Schoon is het gout, het schoonste der metalen 

Schoon t’alebast, en t’luchtige crystal, 

Schoon is het licht wanneer de son gaet dalen, 

Schoon t’elpenbeen, en t’rosenroot coral, 

Schoon is de mey met blµoemen sonder tal, 

Schoon is de zeeg’ met haer becranste sweerden, 

Maer, die de croon moet draeghen boven al, 

Schoon is de vreê, de schoonste op der eerden!

Jacob Revius ( 1586-1658)
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