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Sinds de onthulling tijdens de ver-
kiezingscampagne in de VS van
een omvangrijke e-mailcorres-

pondentie afkomstig van Hilary Clin-
tons campagnemanager is de reputatie
van WikiLeaks in veler ogen bedenkelijk
geworden. Niet primair door de inhoud
van die correspondentie, maar door de
betrokkenheid van Russische inlichtin-
gendiensten, die accounts van de demo-
craten in de VS hadden gehackt en Wiki-
Leaks hebben gebruikt om de verkiezin-
gen daar te beïnvloeden. Onfortuinlijker
nog voor WikiLeaks initiator Julian As-
sange was vervolgens de machtswisse-
ling in Ecuador, mei 2017. De nieuwe,
nota bene links geprofileerde, president
Lenín Moreno schortte op 11 april 2019
de eerder aan Assange verleende Ecua-
doraanse nationaliteit op, waarmee de
grond voor zijn verblijf op de ambassade
verviel. De Britten haalden hem er
prompt uit en zetten hem vast wegens
het schenden van de voorwaarden voor
zijn borgtocht. Inmiddels heeft Zweden
de zaak tegen Assange, die deze zomer
dreigde te verjaren, heropend en op-
nieuw zijn uitlevering gevraagd. Hij
moet zich verantwoorden voor seksueel
misbruik, aanklachten die hij altijd heeft
ontkend.

Problematischer voor Assange is het
uitleveringsverzoek dat nu ook de Ame-
rikanen hebben ingediend. Justitie in de
VS wil hem vervolgen voor het publice-
ren van talrijke staatsgeheime documen-
ten, namen van informanten en voor sa-
menzwering tegen de staat, een berucht
element uit de anti-spionage wetgeving

op basis waarvan bijvoorbeeld ook Da-
niel Ellsberg, onthuller van de Pentagon
Papers over de oorlog in Vietnam, werd
aangeklaagd. Ondanks diens fameuze
vrijspraak probeert de VS Assange hier
nu toch weer op te berechten. Als kenne-
lijke voorbereiding op die zaak is begin
maart dit jaar – ruim een maand vóór de
arrestatie van Assange – klokkenluider
Chelsea Manning in de VS opgeroepen
om voor een Grand Jury te verschijnen.
Justitie wil haar bevragen over contacten
in 2010 met WikiLeaks en hulp die zij
zou hebben gekregen van Assange bij
(waarschijnlijk mislukte) pogingen om
het wachtwoord van een medewerker
van het Pentagon te kraken. Manning,
die via WikiLeaks oorlogsmisdaden van
de Amerikanen in Afghanistan en Irak
aan het licht bracht, heeft bij haar be-
rechting verantwoording voor haar da-
den afgelegd en werd in 2013 veroor-
deeld tot 35 jaar gevangenisstraf. Presi-
dent Obama schold bij zijn vertrek uit
het Witte Huis haar resterende straf
kwijt. Manning heeft nu geweigerd vra-
gen in een Grand Jury-procedure te be-
antwoorden, omdat de zittingen niet
openbaar zijn en omdat zij alle vragen
over haar daden al heeft beantwoord tij-
dens haar proces. Daarbij is niet vast ko-
men te staan dat zij contact met Assange
heeft gehad. Alleen al vanuit dit oogpunt
is het een klaarblijkelijke poging om
haar alsnog te belasten. Ondanks Man-
nings heldere verklaring waarom zij niet
wil getuigen en dat niets haar daartoe zal
kunnen dwingen is zij in hechtenis ge-
nomen wegens weigering mee te werken

aan het rechtsonderzoek. Na ruim twee
maanden hechtenis liep op 9 mei de ter-
mijn van deze jury af en werd zij vrijge-
laten. Op 16 mei is zij echter opnieuw
vastgezet, nadat zij ook voor een nieuw
ingestelde jury weigerde te getuigen.
Vanaf 16 juni komt bovenop de hechte-
nis een dagelijkse boete van 500 dollar
en vanaf 16 augustus van 1.000 dollar.
Zoals Manning al heeft aangegeven, lijkt
veel erop dat de regering Trump met de-
ze acties wraak wil nemen op het besluit
van Obama haar straf kwijt te schelden.
Trump heeft kort na zijn aantreden ver-
klaard dat Manning nooit had moeten
worden vrijgelaten.

Hoe men ook over Assange of Man-
ning denkt, de jacht die de VS nu op hen
heropend heeft, is behalve een ramp
voor hen persoonlijk ook een groot ge-
vaar voor de journalistiek en daarmee
voor de democratie. Zonder bescher-
ming van al of niet anonieme bronnen
kan de journalistiek haar controlerende
taak niet afdoende uitvoeren. Als deze
nieuwe episode in de smerige oorlog van
Trump tegen journalisten en de media
waarvoor zij werken doorgang vindt,
gaat die niet alleen Assange en Manning
maar ons allemaal raken.

Boudewijn Chorus

De jacht op Assange en Manning
bedreigt de persvrijheid

FOTO VOORPAGINA: 
Massaal protest tegen bezoek Trump,
Londen, 4 juni.
Foto: John Smallman
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weet waar Bashir is?” Een ander betoogt
dat alle Soedanezen elkaar hier omarmen
en weer gelijk zijn.

Onder de verdreven president Omar
al-Bashir werd vrijwel exclusief het Ara-
bische element in de Soedanese cultuur
benadrukt, ten nadele van de Afrikaanse
dimensie. Bashirs bewind was niet alleen
een politieke en corrupte dictatuur. De
groep rechts-radicale moslims om hem
heen vormde de samenleving om tot een
dwingende soort theocratie. Leefwijze en
cultuur werd omgekneed volgens de wet-
ten van het geloof. “We moeten de Isla-
misering terugdraaien” zegt student Is-
mail Osman. “Geschiedenis, biologie, al-
les werd bedrog. Intellectuele vorming is
verdwenen, maar ons werd wel geleerd
hoe te kleden en eten. Onder Bashir zijn
Soedanezen een stuk dommer gewor-
den.”

Op de lange avenue voor het militaire
complex brengt iedereen zijn eigen eisen
naar voren, in de vorm van haastig op
karton gekrabbelde leuzen. Dertig jaar
dictatuur deed tot op alle vlakken in alle
uithoeken haar invloed gelden. Jongeren
in de diaspora hielpen digitaal het pro-
test organiseren en eisen vrouwenrech-
ten. Hun eisen worden echter niet ge-
deeld door de traditioneel geklede vrou-
wen met kinderen onder een plastic zeil.
“Het grootste probleem onder Bashir
was dat de mannen te arm waren om ons
te trouwen,” vertelt de jonge vrouw Hiba.
“Natuurlijk moeten vrouwen meer rech-
ten krijgen, maar dat moet binnen de
grenzen van onze Soedanese cultuur ge-
beuren, we moeten geen buitensporige
eisen stellen.”

Artsen vormen een belangrijk element
in de protestbeweging, geleid door de
The Sudanese Professionals Association
(SPA) die bestaat uit advocaten en artsen.
De SPA zei zondag dat zij de dialoog met
de militaire raad wilde staken. Artsen

maken ook deel uit van de sit-in. In enke-
le kleine klinieken doen ze vrijwilligers-
werk. Bij de eerste mag ik niet naar bin-
nen, want er is net schurft uitgebroken,
en een ander functioneert alleen ’s
avonds, omdat de doctoren dan stroom
van een lantaarnpaal aftappen. In een
derde kliniek ligt een uitgedroogd straat-
jochie aan een infuus. “Na de revolutie
gaan we iets voor deze kinderen doen, ”
zegt een verpleegkundige:“zij spelen zo’n
belangrijke rol bij onze protesten.” Ze

Voor het militaire complex in de
hoofdstad Khartoum betogen
begin mei veel burgers op een sit-

in. De nieuwe machthebbers houden
zich niet aan de beloften en de menigte
blijft protesteren ondanks dreigementen
van de militaire raad. Velen hebben oor-
tjes van hun telefoon en maken voortdu-
rend selfies. Deze revolutie van de jeugd is
mogelijk gemaakt door de sociale media.
Bij talrijke wegversperringen rondom
worden mensen door jongeren gecontro-
leerd op wapens. Straatkinderen maken
schoon en jonge koks maken maaltijden
van gedoneerd voedsel. Velen blijven sla-
pen.

Soedanezen zijn dronken van de vrij-
heid. Alle rassen, alle stammen, alle stro-
mingen binnen de islam waden in het ge-
luk na dertig jaar dictatuur. Een man
zwaait met een galg met de tekst: “Wie

Na overheersing door Egypte, de Mahdi en Groot Brittannië ontstond in 1952 de
onafhankelijke republiek Soedan. Na 4 opvolgende staatsgrepen kwam Omar-al-Bashir
in 1989 aan de macht en is als president van Soedan 4 maal herkozen. In 2019 zou Bashir
aftreden. Weer was er een staatsgreep nodig, die op 11 april ontplofte, want duizenden
betogers hoopten op een omwenteling na hun protesten in het begin van dit jaar.
Inmiddels groeide de revolutie op een vreedzame manier met honderdduizenden tegen
de nieuwe machthebbers. De Nederlandse journalist Koert Lindijer ontmoette burgers
en schreef erover in mei.

Soedanezen leren Afrika re

Einde mei is de magie van de
volksopstand in Soedan weg. Een

akkoord van de onderhandelingen
hing in de lucht, maar de gesprekken
tussen militairen en burgers zijn
gestaakt. Bashirs volgelingen zijn een
tegen-revolutie begonnen. De
militair Hemedti (in het verleden
leider van de Janjaweed in Darfur)
heeft de leiding in handen. Door zijn
invloed in de goudmijnen en de
levering van milities hebben Saoedi-
Arabië en de Verenigde Arabische
Emiraten zeer veel belang bij de
macht in Soedan. Hun financiële
steun ondermijnen een vreedzame
oplossing. De burgerdemonstranten
houden stug vol ondanks de
ramadan. Helaas staat deze groep
onder druk door meningsverschillen
tussen pragmatici en radicalen.

ALAA SALAH SPREEKT OP 8 APRIL DE MENIGTE
TOE IN KARTOEM, SOEDAN. 

DIT ICONISCHE BEELD – VELE MALEN GE(RE)
TWEET – WORDT LATER MEEGEDRAGEN IN
DEMONSTRATIES (ZIE FOTOPAGINA IN DIT

NUMMER)
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heeft een pet op van Osama Daewood,
een rijke zakenman die voedsel en geld
levert voor de sit-in.

SLACHTOFFERS
Verderop langs de avenue hangt een lan-
ge portretgalerij met uitvergrote pasfo-
to’s van gesneuvelde demonstranten.
Vanuit een onaf gebouw tegenover het
ministerie van defensie openden scherp-
schutters van de geheime dienst ander-
halve week eerder het vuur op de beto-
gers, waarna soldaten van de reguliere
strijdkrachten hun deuren openden voor
de demonstranten ter bescherming. Dat
luidde het begin in van de militaire
staatsgreep.

Bij de schietpartij kwamen tientallen
burgers om. Vrijwel alle portretten zijn
van jongeren. “Ze doodden mijn vrien-

den,” zegt de student Abdi. “Sommigen
werden naar het ziekenhuis gebracht
maar ook daar werden ze beschoten met
traangas. Begrijpt u nu mijn spandoek?”
Het regime van Bashir moet geheel wor-
den ontmanteld en de daders bestraft,
heeft Abdi op zijn spandoek geschreven.

OORZAAK
De volksopstand ontbrandde door de
slechte economische situatie. Met een in-
flatie van rond de 70 procent en een ver-
driedubbeling van de broodprijzen viel
niet meer te overleven. In het verleden
werd Bashir bij een economische crisis
altijd geholpen met geld gedoneerd door
conservatieve oliestaten uit de Arabische
wereld. Dit keer weigerden ze Bashir te
helpen. Met de nieuwe heersende Mili-
taire Overgangsraad gaan Saoedi-Arabië
en de Arabische Emiraten wel in zee. Ze
doneerden recentelijk drie miljard dollar.
Maar de betogers doorzien deze invloed.
“We willen jullie niet,” roepen ze. “We la-
ten onze revolutie niet smoren door hun
geld.”

Een oude man zonder tanden slaat het
spektakel in bewondering gade. “Het is
Bashir niet gelukt de wens voor vrijheid
te onderdrukken,” zegt hij. “Zie hoe
strijdlustig ze zijn. Dat ik nog mocht
meemaken dat Soedan ontwaakt dankzij
de jeugd. Ze verdreven eerst Bashir, toen
na 24 uur zijn opvolger Bin Auf en nu ke-
ren ze zich weer tegen het leger. Twee
staatsgrepen in één dag, waar ter wereld
is dat mogelijk?”

Op een podium roept een moeder van
een gesneuvelde betoger: “Jullie zijn geen
demonstranten, jullie zijn helden.” Op
een ander podium klinkt muziek. Vorige
week werd er een voetbalwedstrijd tussen
de betogers georganiseerd. Ahmed, een
jongen van 15 jaar, kijkt zijn ogen uit.“Ik
ben hier nu al vijf keer geweest. Het is zo
gezellig!” Wat wil hij bereiken? “Dat Soe-
danezen nooit meer de gevangenis in
hoeven.” Wenst hij misschien zelf presi-
dent te worden? “Nee, ik ben bang om
geld te stelen.”

Medio mei veranderde de carnavals-
stemming in Khartoum in een grimmige
situatie. Er werd geschoten door onder-
delen van het leger. Een akkoord tussen
burgerdemonstranten en het leger liet op
zich wachten.

De Soedanezen
schreven 
geschiedenis
met hun opstand

Net over de brug waar de Witte
en de Blauwe Nijl samenvloei-
en, ligt een brede straat in Om-

durman waar de volksopstand in decem-
ber 2018, maanden geleden begon. De
straat leidt naar de tombe van Afrika’s
eerste bevrijder tegen witte overheersing.
In Omdurman, een met lemen muren
omgorde oude stad vlak bij de Soedanese
hoofdstad Khartoum, heerste in 1885 de
Mahdi, de uitverkorene. Hij smeedde
eenheid onder Soedan’s stammen en ver-
joeg vervolgens met een gigantisch leger
de Brits/Turkse bezetter. Daarmee vestig-
de hij voor Afrika het voorbeeld van
volksverzet.

In 1965 en 1985 brachten burgers met
demonstraties militaire regimes ten val.
In die traditie van verzet volgde vorige
maand de tot nu toe grootste show van
volksmacht in Soedan. Na drie maanden
van kleine maar goed georganiseerde be-
togingen groeide de massa aan tot één
miljoen, een overmacht die de dertig jaar
oude dictatuur van moslimfundamenta-
listen ineen deed storten.

De kracht van de aantallen maakte een
einde aan president Omar al-Bashir. De
brede straat in Omdurman stond weken-
lang in brand, vertellen de winkeliers. De
woede tegen Bashir ontstak toen de
broodprijzen omhoog gingen en daarom
interviewde ik Saleh de bakker. Ik ver-
wachtte een verslag van een angstige
middenstander klem tussen overheid en
de betogers die zijn zaak wilden bestor-
men. Want zo gaat het bij staatsgrepen en
opstanden in Afrika: in de chaos ontstaat
er het feest van vrij winkelen. Maar niet
in Soedan. “De betogers beschermden
mijn bakkerij en het benzinestation ver-
derop. We leren andere Afrikaanse lan-
den hoe een revolutie moet plaatsvin-
den.”

UNIEKE REVOLUTIE
De magie van de revolutie heerst. Bevrijd
van hun eigen angsten ervaren de ont-
hutste Soedanezen de opstand als iets bo-
vennatuurlijks. Er hangt inderdaad iets
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Nieuwe spanningen
in Europa

Dertig jaar geleden, na de val van de Muur, waren de
verwachtingen hoog gespannen, zowel in oost als

in west. Welvaart, vrijheid en een eind aan de Koude
Oorlog. De voormalige satellietstaten in Oost-Europa
maakten zich los van Rusland en zochten aansluiting bij
het westen, allereerst bij de NAVO. Vijftien jaar geleden
traden de Baltische staten, Polen, Hongarije, Tsjechië,
Slowakije en Slovenië toe tot de Europese Unie, enkele
jaren later gevolgd door Roemenië en Bulgarije. Deze
nieuwe fase in de Europese integratie werd zonder veel
kritische noten ingezet. De Oost-Europeanen deden hun
best om aan alle criteria voor toetreding te voldoen in de
hoop op meer welvaart en stabiliteit. West-Europa
vierde de overwinning op het communisme en wilde
graag een bijdrage leveren om de bevrijde landen er
weer boven op te helpen. Het West-Europese bedrijfs-
leven zag vooral nieuwe afzetmarkten en goedkope
arbeidskrachten. 
Het optimisme over de Europese integratie is inmiddels
danig bekoeld. De nieuwe lidstaten zorgen met illiberale
regimes en autoritaire leiders voor grote spanningen
binnen de Unie. Dat gaat over meer dan de waarden en
rechten die Timmermans en Sargentini noemen. Het
vrije verkeer van werknemers heeft geleid tot een
omvangrijke migratie van oost naar west. De oostelijke
lidstaten kampen met een grote leegloop, met name
van hoger opgeleiden. In de oude lidstaten groeit de
kritiek op de toevloed van Oost-Europeanen die de
arbeidsmarkt verstoren. Het was een van de redenen
voor de Britten om drie jaar geleden te stemmen voor de
Brexit, sindsdien de grootste rem op de verdere uitbouw
van de Europese samenwerking. Zowel in de oude als de
nieuwe lidstaten profiteren rechtspopulistische en
nationalistische partijen van een toenemende sociale
ongelijkheid. Het nationalisme in de oostelijke lidstaten
en het heftige verzet tegen sociale verandering en het
overnemen van westerse waarden wordt volgens de
Bulgaarse socioloog Ivan Krastev ingegeven door de
angst de eigen identiteit te verliezen, de vrees voor een
‘exit uit de geschiedenis’. Die vrees is op het platteland
groter dan in de steden waar hoogopgeleide jongeren
demonstreren tegen hun aartsconservatieve regerings-
leiders en ondertussen dromen van een studie of een
baan in het westen.
De economische groei die de nieuwe lidstaten hebben
doorgemaakt kan niet verhullen dat Oost-Europa
afglijdt naar de achtertuin van het West-Europese
kapitalisme. De hoop op integratie is ijdel gebleken
onder het regime van het neoliberalisme dat zowel daar
als hier nieuwe spanningen veroorzaakt. Hier liggen
problemen die op de agenda van het nieuwe EP en de
nieuwe Commissie bovenaan behoren te staan. 

Jos van Dijk
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heel bijzonders in de lucht, ik voel iets
unieks, hier wordt geschiedenis gemaakt.
“De revolutie is dat iedereen weer gelijk is,”
scanderen jonge betogers. Om de arabise-
ring van Soedan onder Bashir te veroorde-
len, laten ze die kreet volgen door: “Dit is
een Afrikaanse revolutie. Soedan is geen
Arabisch land.”

Mijn blik valt op stapels stenen bij een
onaf gebouw. Dat betekent gevaar, heb ik ge-
leerd bij opstanden elders in Afrika. Want
stenen zijn de wapens van het schorem, van
de tienduizenden op straat levende Afrika-
nen. Het eerste wat ordetroepen doen bij
onrust in landen bezuiden de Sahara is ze
opruimen. In Khartoum blijven de stenen
echter onaangeroerd. De betogers wandelen
verder naar de ‘sit-in’ bij het militaire hoofd-
kwartier. Daar hebben jongeren een eigen
gecontroleerde vredige wereld gemaakt.

DE CORRESPONDENT
Ik versloeg vele staatsgrepen mee in Afrika,
schreef over de plunderingen en de geweld-
dadige politieke en tribale afrekeningen die
in het kielzog volgden. Maar zo’n eenheid
als nu in Soedan, zo’n volksorde maakte ik
maar een keer eerder mee. Ik stond in 2011
in de koude wind van de Middellandse Zee
in de Libische stad Benghazi tussen duizen-
den betogers. Het volk had zich na 42 jaar
bevrijd van de dictatuur van Gaddafi. Er wa-
ren geen agenten of militairen meer te be-
kennen, het verkeer werd geregeld door vrij-
willigers.

In tentjes verstrekten inwoners van Beng-
hazi gratis thee, koffie en broodjes. Bij de
overname van de stad werd nauwelijks ge-
plunderd. Supermarkten en andere winkels
bleven onaangetast. Jongeren controleerden
het verkeer en na betogingen veegden ze de
straten schoon. In het door eeuwenoude
clans gestructureerde Libië hield de eenheid
echter niet stand en het land verviel in een
poel van wanhoop.

Is het de afwezigheid van drank in de isla-
mitische wereld die deze opstanden zo
vreedzaam maakten? Of is de bindende fac-
tor internet? Soedan had altijd een beter
ontwikkeld politiek klimaat dan andere
Afrikaanse staten, dankzij de Mahdi. De ho-
ge mate van organisatie valt op. Soedanezen
in de diaspora hielpen bij het uitzetten van
de strategie en binnenlands toonden de ille-
gale vakbonden hun organisatietalenten. Zo
brachten ze een unieke volksopstand te-
weeg, een van de meest memorabele mo-
menten van mijn correspondentschap.

Koert Lindijer
www.koertlindijer.nl

Het regime van

Bashir moet

geheel worden

ontmanteld

en de daders

bestraft

VredesMagazine3-2019  13-08-2019  00:24  Pagina 6



VREDESMAGAZINE nr. 3-2019 7

Hun doel is vanuit onrust over
Brexit nieuwe troubles te starten
in de strijd voor een Verenigd

Ierland. Waarom speelt de Brexit in
Noord Ierland zo op?

‘De makkelijkste deal aller tijden” was
de belofte van ‘brexiteers’ vlak voor het
referendum over lidmaatschap van de
EU dat ze met fakenieuws over massa-
immigratie nipt wonnen. De Duitse in-
dustrie zou immers de EU dwingen tot
een uiterst soepele houding richting het
Verenigd Koninkrijk om deze markt niet
te verliezen. De 27 EU-landen hielden

zich echter en bloc vast aan hun princi-
pes, eisten een juiste regeling over de Ier-
se grens en bleken een taaie onderhande-
lingspartner. Toen het Britse parlement
alle keuzes over de relatie met de EU
afwees, verdween veel vertrouwen in het
Brexit-kamp waardoor het sterk radi-
caliseerde. Dan maar weg uit de EU zon-
der overeenkomst om als enige land
ter wereld met de basisregels van de We-
reld Handels Organisatie te werken.
Brexit bleek moeilijk: er kwamen meer
nadelen aan het licht. De reactie was een
steeds groter vijandsbeeld van de EU.
Eerstwaren het ‘de non elected Eurocrats’,
daarna was de EU een soort USSR-ge-
vangenis en dan weer was de EU het
nieuwe Derde Rijk. Stoppen met het lid-
maatschap betekende het herkrijgen van
felbegeerde Vrijheid en daarvoor waren
opofferingen noodzakelijk. Gelukkig had
de Tweede Wereldoorlog na het Duinker-
ken debacle aangetoond hoe de UK
op zijn best is bij ferme tegenwind. Dus
wie tegen de Brexit is, is ronduit een

[land]verrader of – nog erger – hoort tot
Hitlers kroost.

Terwijl het andere kamp zich steeds
meer en beter bewust werd van de voor-
delen van het EU-lidmaatschap zoals de
borging van burgerrechten, de bescher-
ming tegen internationaal terrorisme en
misdaad en tegen gevaarlijke stoffen, de
veiligheid van voedsel en op de werk-
vloer. Ook de economische voordelen: de
vrijhandel met 110 andere landen en het
concurrerende grensoverschrijdend pro-
ductiesysteem door vrij verkeer van goe-
deren. Maar dit kamp liet zich ook niet
onbetuigd wijzend op “de ultieme dom-
heid” van degenen die uit de EU willen.
Ook hier verwijzing naar de oorlog:
brexiteers zijn ‘quitlings’ (naar de Noorse
premier Quisling, die in 1940 de kant van
de nazi’s koos). Dit grimmige radicale
klimaat blijkt een voedingsbodem voor

Hoop en vrees in Noord-Ierland

December 2017 besprak ik hier de nog immer
broze situatie in Noord Ierland, bedreigd door
de Brexit, en de rol van de Ierse grens.
Inmiddels versterkte de politieke groepering
Saoradh [keltisch voor Vrijheid] met New IRA
zich om met dreigende parades in Dublin,
mislukte bomaanslagen in Engeland en
nu de moord op journaliste Lyra Mc Kee de
vredesakkoorden te ondergraven.

GEEN SCHOTTEN TUSSEN BEVOLKINGS-
GROEPEN BIJ WAKE LYRA MCKEE IN BELFAST

(NOORD-IERLAND), 19 APRIL
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schilderden met vredesboodschappen en
dat er veel tips binnenkwamen.

BREXIT ALS SPLIJTZWAM 
Maar de zwarte wolk van Brexit hangt
daar. De economische situatie in Noord
Ierland baart zorgen - ondanks de toena-
me van het toerisme- , met een hoge
werkloosheid van 12 %. De arme wijken
van Belfast en Derry kennen een uit-
zichtloze jeugdwerkloosheid. Hier is 45
% zonder werk. De bezuinigingen van de
regering Cameron – antwoord op de cri-
sis – ondergroeven de initiatieven om de-
ze wijken te helpen en perspectief te ge-
ven. En, zoals de UN constateerde, verer-
gerde de Brexit-keuze het armoedepro-
bleem. Door de waardedaling van het
pond stegen de prijzen terwijl de bezui-
nigingen doorgingen. Daarnaast daalden
de investeringen na het referendum in de
Noord Ierse economie met 74 %. Jonge-
ren uit deze arme wijken verloren het ge-
loof in de vooruitgang en zien herleving
van The troubles als een middel om res-
pect te krijgen, als zingeving aan hun le-
ven. Dit biedt samen met Brexit de kans
voor Saoradh om ze te werven voor New
IRA.

Hoe speelt de Brexit Saoradh verder in
de kaart? De meerderheid van Noord Ier-
land koos voor blijvend EU-lidmaat-
schap. Deze keuze telt in Westminster
niet, wat leidt tot Ierse gevoelens van
miskenning. Ook benadrukt Brexit de
tweedeling van Ierland tegen de geest van
het vredesakkoord van samenwerking.
Tevens stopt bij Brexit de rol van de EU
als onpartijdige gesprekspartner en on-
dersteuner van de vredesprocessen en -
projecten.

BOERENJONGENS
Voorts is er de onmogelijke grens, een
product van het Britse imperium om de
orangisten na de Ierse onafhankelijkheid
macht te geven. Dus kronkelt die met 200
grensovergangen soms drie op dezelfde
weg. Tijdens de troubles vol dreigende
posten met roadblocs en lange wachttij-
den voor grensbewoners. Dit zette zoveel
kwaad bloed dat veel boerenjongens zich
spontaan bij de IRA hadden gemeld. Met
het vredesakkoord zijn de grensgemeen-
schappen hersteld en versterkt. De Brexit
rijt nu oude wonden open. Gelukkig on-
derschreven zowel EU als UK de nood-
zaak van vrij verkeer. De onenigheid in
het Britse parlement over de gekozen op-
lossing om dit te borgen, maakte dat de
Brexit nog niet werd voltrokken. Ook is

Noord Ierland sterk afhankelijk van ex-
port naar Europa. Brexit levert een bar-
rière op en zal de zwakke Noord Ierse
economie, nog in herbouw in de 21 jaar
van het vredesakkoord, aantasten.

Bovendien belemmert zij het herstel
van de gezamenlijke Ierse regering als
onderdeel van het vredesakkoord. De
Ierse samenwerking, waarin Noord-Ie-
ren van gespecialiseerde medische voor-
zieningen in Dublin gebruik maken en
de elektriciteitscentrale in de Ierse Repu-
bliek ligt, staat op de tocht. De Regering
May besloot al bij haar brexitvoorstel
noodcentrales vanuit Engeland in te vlie-
gen. De situatie werd verergerd omdat
één Ierse partij, de DUP, aan haar trekken
kwam door de minderheidsregering van
May aan een meerderheid helpen. Dit
verschaft Saoradh het argument dat de
vredesakkoorden mislukt zijn. Zo groeit
er als neveneffect van de Brexit vreemde-
lingenhaat in Engeland. Engelsen van
Ierse afkomt, die zich er thuis wisten,
voelen zich nu vreemdeling. Veel Ierse
Britten hebben sindsdien een Iers pas-
poort aangevraagd. Burgerrechten van
de Noord Ieren zoals de keuze voor Ierse
en/of Britse nationaliteit, raken intussen
door vertrek uit de EU in het gedrang
door haaks staande opvattingen van de
Britse regering over de vredesakkoorden.
Beroep op de Europese rechtsinstanties
tegen Britse besluiten vervalt dan. Daar-
bij gooien vooraanstaande Conservatie-
ven regelmatig olie op het vuur met op-
merkingen als: “De Ieren moeten hun
plaats kennen” of: “We gaan die paar mil-
joen mensen in de kleine samenleving
van Noord Ierland geen doorslaggevende
stem geven” of: “een fysieke grens is on-
vermijdelijk”.

Zet het voornemen tot Brexit de
Noord Ierse samenleving dus flink onder
druk en voedt het extremisme, de sterke
drang naar vrede na de moord op Lyra
Mc Kee biedt tegenwicht met veel nieuwe
impulsen. Zo zag de politie ruimte om
gezinnen op te roepen tot discussie over
deelname aan radicale groepen om te be-
werkstelligen dat familieleden zich kon-
den terugtrekken. Het vredesproces heeft
zo meer wind in de zeilen gekregen, maar
met een harde Brexit die de toch al ach-
tergestelde arme wijken en grensge-
meenschappen hard zal treffen, dan kan
het tij heel goed keren. Bij voortzetting
van EU-lidmaatschap wordt het vredes-
proces sterker.

Gerard Roorda

Noord-Ierse extremisme tot ‘geluk’ van
Saoradh met new IRA. Brexit als vooruit-
zicht hangt zo als een zwarte wolk boven
Noord-Ierland en gooit in meer opzich-
ten olie op hun antivredesvuur of wak-
kert dat indirect aan.

VERLANGEN NAAR VREDE
Hoop is er gelukkig ook. De reactie van
de Noord-Ierse samenleving op de IRA-
moord op journaliste Lyra Mc Kee is
ronduit bemoedigend en vormt een
nieuwe impul voor het vredesproces.
Vóór haar dood droeg Lyra al bij aan dit
proces door haar aandacht voor vergeten
slachtoffers van de Troubles – zoals onop-
gehelderde executies in beide kampen –
en haar zoektocht naar verdwenen kin-
deren. Haar boek ‘Lost Boys’ komt bin-
nenkort uit. Zij was het ook die de onge-
hoorde zelfmoordgolf in de jaren na het
vredesakkoord signaleerde. De troubles
eisten in de naweeën ervan uiteindelijke
meer slachtoffers aan zelfdoding dan aan
de 3.500 politieke moorden.

Haar moord door een gemaskerd lid
van de New IRA kreeg door top en basis
in Noord-Ierland sterke gezamenlijke af-
wijzingen. Haar homoseksuele geaard-
heid en haar strijd voor same-sex huwe-
lijk weerhield zelfs de DUP die van ho-
mohuwelijken gruwt, niet om zich on-
omwonden aan te sluiten. “Niet in mijn
naam” was de reactie op sociale media.
Hierbij bleef het niet: na haar uitvaart
ontstonden tal van nieuwe basisinitiatie-
ven om gezamenlijk aan vrede te werken.
Gesprekken om de politieke impasse in
Noord Ierland te doorbreken kwamen
weer op gang. De regio waar de extremis-
ten het sterkst geworteld zijn, koos bij re-
gionale verkiezingen de kandidaat die
het sterkst de moord afkeurde. Hoopge-
vend is dat bewoners muurschilderingen
met “verklikkers gaan eraan” snel over-

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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Na veertig jaar een nieuwe
revolutie in Iran?

De heersende geestelijken in Iran vierden dit
jaar de veertigste verjaardag van de revolutie
van 1979. Een revolutie onder leiding van
Ayatollah Khomeini die de monarchie van
Mohammad Reza Shah omverwierp. Maar de
houdbaarheidsdatum van het Iraanse regime
is verstreken en de theocratische dictatuur zit
in een legitimiteitscrisis. Het Iraanse volk is
ontwaakt en dit zal ongetwijfeld het
ideologische en politieke faillissement van het
regime inleiden. De Iraniërs willen democratie
zonder een revolutie. Is dat mogelijk?

Iran is een theocratische republiek met
een uniek politiek systeem, zonder
politieke partijen. De huidige geeste-

lijke leider Ayatollah Khamenei – die de
absolute macht in handen heeft – regeert
het land met ijzeren vuist. Zoals de naam
doet vermoeden, combineert het huidige
systeem van de Islamitische Republiek
Iran theocratische en republikeinse ele-
menten. De president en het parlement
zijn democratisch gekozen, terwijl de le-
den van machtige instellingen zoals de
Raad van Hoeders en de rechterlijke
macht worden benoemd door de geeste-
lijk leider. De Raad van Hoeders houdt
toezicht op de verkiezingen en de defini-
tieve goedkeuring van de wetgeving. Vol-
gens de grondwet van de Islamitische Re-
publiek moeten alle wetten, beleid en
programma’s voldoen aan de islamiti-
sche principes. De Raad van Hoeders
heeft de plicht om alle wetgevingsbeslis-
singen te controleren op deze uitgangs-
punten.

Politieke tegengeluiden en elke vorm
van protest tegen schending van men-
senrechten, de economische problemen
en de beperkte vrijheden van vrouwen
worden met harde hand de kop inge-
drukt.

Vaºnaf eind 2017 tot begin 2019 werd
er in heel Iran gedemonstreerd en niet al-
leen in de grote steden. De protesten wa-
ren een uiting van lange tijd opgebouwde
frustratie en ontevredenheid over soci-
aaleconomische problemen, corruptie en
onderdrukking door de Iraanse macht-
hebbers. Veel Iraniërs zijn teleurgesteld

in de beloofde hervormingen van presi-
dent Rouhani en zien geen wezenlijke
verandering. Daarom sloten allerlei on-
tevreden mensen zich aan bij de protes-
ten en probeerden met radicale leuzen
het fundament van het islamitische re-
gime aan te vallen. Denk aan leuzen als
“dood aan de dictator”,“dood aan ayatol-
lah Khamenei”, “wij willen een republiek
Iran en geen islamitische republiek”,“laat
politieke gevangenen vrij”, “geen Liba-
non, geen Syrië, ik geef mijn leven voor
Iran”.

De protesten verspreidden zich als een
olievlek over heel Iran. De snelheid waar-
mee dit gebeurde, verraste iedereen: zo-
wel de mensen binnen als buiten Iran. De
reikwijdte van de demonstraties was veel
groter dan tijdens de ‘groene beweging’
in 2009, maar met minder deelnemers. In
2009 was het vooral de middenklasse in
de grote steden die de straat opging,

maar nu lijkt het aandeel van mensen uit
de arbeidersklasse en de lagere midden-
klasse groter te zijn. Ze bouwden voort
op eerdere demonstraties, bijvoorbeeld
die van bus- en vrachtwagenchauffeurs,
leraren, arbeiders, en gedupeerden van
failliete financiële instellingen. In totaal
werden meer dan zevenduizend demon-
stranten gearresteerd, waaronder veel ac-
tivisten en journalisten. Helaas bleef de
invloed van de demonstraties uiteinde-
lijk beperkt, dit kwam doordat er geen
eensluidende boodschap en leiderschap
was.

VROUWEN PROTESTEREN
Iraanse vrouwen worden geconfronteerd
met discriminatie in hun dagelijks leven
zoals huwelijk, echtscheiding, erfenis en
voogdij over kinderen. Vrouwen kunnen

TEHERAN, IRAN
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hun nationaliteit niet doorgeven aan hun
in het buitenland geboren echtgenoten
of hun kinderen, terwijl mannen dat wel
kunnen doen. Een getrouwde vrouw kan
geen paspoort verkrijgen of buiten het
land reizen zonder schriftelijke toestem-
ming van haar echtgenoot. Volgens het
burgerlijk wetboek krijgt een echtgenoot
het recht om de woonplaats te kiezen en
kan hij voorkomen dat zijn vrouw be-
paalde beroepen uitoefent, als hij ze in
strijd met de ‘familiewaarden’ be-
schouwt.

In december 2017 en januari 2018 de-
den verschillende vrouwen overal in Iran
hun hoofddoek af (terwijl ze op straat op
elektriciteitskasten gingen staan) om te

le arrestaties op deze protesten gerea-
geerd. Terwijl ten minste 40 mensen tij-
dens deze protesten zijn gedood, is er
geen officieel, geloofwaardig onderzoek
ingesteld naar de dood van deze demon-
stranten of naar het gebruik van buiten-
sporig geweld door de veiligheidsinstan-
ties. De autoriteiten hebben hun greep
op het vreedzame activisme juist aange-
scherpt en veel arbeiders, leraren, milieu-
en vrouwenrechtenactivisten en men-
senrechtenadvocaten zijn gearresteerd en
worden geconfronteerd met aanklachten
die kunnen leiden tot lange gevangenis-
straffen. Op 10 februari 2018 meldde de
familie van professor Kavous Seyed Ema-
mi, een bekende Iraans-Canadese mi-

lieuactivist die ook was gearresteerd, dat
hij onder verdachte omstandigheden was
gestorven in detentie. De autoriteiten be-
weerden dat Seyed Emami zelfmoord
pleegde, maar ze hebben geen onpartij-
dig onderzoek naar zijn overlijden uitge-
voerd. Het vermoeden is dat hij in de ge-
vangenis als gevolg van martelingen is
gestorven. Het regime heeft ook een reis-
verbod ingesteld voor de vrouw van Sey-
ed Emami, Maryam Mombeini.

Anders dan bijvoorbeeld de VS en Isra-
ël hebben de EU-leiders geen steun uit-
gesproken voor de recente protesten. Na
het bereiken van het nucleaire akkoord
heeft de EU de economische banden met
Iran aangehaald. Dus hun financiële be-
langen spelen een belangrijke rol bij deze
terughoudendheid. Trump, Saoedi-Ara-
bië en Netanyahu hebben wel hun steun
voor de protesten uitgesproken, maar dat

is tamelijk hypocriet, gezien het beleid
van deze landen in het Midden-Oosten.
Natuurlijk hebben zij hun eigen agenda
wat betreft Iran: ze willen regime change.
Maar Iraniërs zitten niet op de bemoei-
enis van Trump, Israël of de Saoedi’s te
wachten. Bovendien biedt de steunbetui-
ging van deze landen het Iraanse regime
juist een extra argument om te zeggen
dat de protesten worden aangestuurd
vanuit het buitenland, en dat gebruiken
ze zeker als excuus om deze protesten
neer te slaan.

ANALYSE VAN DE PROTESTEN
De protesten in Iran moeten in de con-
text van de 40 jaar durende theocratische
dictatuur geplaatst worden om er een be-
ter beeld van te krijgen. De huidige pro-
testen zijn een uiting van structurele
boosheid van de bevolking over het falen
van de politiek, over de corruptie en ver-
spilling. De bevolking riep voor het eerst
om verandering van het regime. “Weg
met Khamenei,” en “Wij willen geen isla-
mitische regering”.

Het gaat namelijk slecht met de econo-
mie van het land. 30 procent van de be-
volking leeft onder de armoedegrens en
werkloosheid vormt een groot sociaal-
economisch probleem.

Toen president Rouhani in mei 2017
werd herkozen, beloofde hij juist dat er
meer investeringen zouden komen als
gevolg van de nucleaire deal en dat de
economie zou aantrekken; hij beloofde
een economische revolutie, maar daar
merken veel Iraniërs weinig van. Iraniërs
zien dat er geld naar Jemen en het regime
van Assad in Syrië gaat, maar tegelijker-
tijd worden hun dagelijkse boodschap-
pen duurder. Ook op mensenrechtenge-
bied heeft president Rouhani voor hen
geen verbetering gebracht. Volgens Am-
nesty International is de mensenrechten-
situatie sinds zijn verkiezing in 2013 ver-
slechterd.

De centrale macht blijft krampachtig
vastklampen aan haar dictatoriale wijze
van onbehoorlijk bestuur en treedt met
geweld op tegen vreedzame demonstran-
ten.

Deze protesten onderscheiden zich
van de groene beweging in 2009. Toen
kwamen mensen de straat op om tegen
de verkiezingsuitslagen te demonstreren
en riepen “wees niet bang, wees niet
bang, wij zijn met zijn allen”. Nu riepen
zij “vrees ons, vrees ons, wij zijn met zijn
allen”. Daarin ligt de kracht van de huidi-
ge protesten. De bevolking eist dus dras-
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protesteren tegen de verplichte hijab. Het
Hof heeft een aantal van deze vrouwen
veroordeeld tot zware gevangenisstraf-
fen. De autoriteiten hebben afgelopen
maart de prominente vrouwenrechten-
advocate Nasrin Sotoudeh veroordeeld
tot 38 jaar cel en 148 zweepslagen, van-
wege haar werk bij de verdediging van
vrouwen die tegen de verplichte hijab
protesteerden. Bijzonder is dat Iran in
dezelfde maand werd benoemd tot lid
van het VN-Comité voor vrouwenrech-
ten, dat klachten over schendingen van
vrouwenrechten beoordeelt.

DE REACTIE VAN HET REGIME
Veiligheidstroepen en de rechterlijke
macht hebben met harde hand en massa-

KORT NA DE OVERSTROMINGEN IN MAART/APRIL
IN LORESTAN (IRAN)
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tische verandering. Mensen nemen geen
genoegen meer met relatieve vrijheden
en gebrekkige hervormingen. De bood-
schap van de demonstranten is helder:
het dictatoriale tijdperk van islamitische
wetten en wanbestuur is ten einde geko-
men. Helaas is er in het Westen veel aan-
dacht voor het nucleaire akkoord en on-
voldoende oog voor de mensenrechten-
situatie en de huidige protesten in Iran.

Sinds eind maart jl. werden 30 van de
31 provincies van Iran gedurende 6 we-
ken door verwoestende overstromingen
getroffen. Het gaat hier om 2.000 steden
en 12 miljoen mensen. Dit is een van de
grootste humanitaire rampen in de ge-
schiedenis van Iran. Bij deze water-
snoodramp vielen meer dan 100 doden
en duizenden gewonden. De economi-
sche schade is immens en wordt op tien-
tallen miljarden euro’s geschat. De oor-
zaak van deze overstromingen waren
enorme regenval, droogte in de afgelo-
pen jaren en vooral het wanbeleid en het
gebrek aan watermanagement van het
regime. De getroffen Iraniërs worden
door het regime in de steek gelaten en er
is onvoldoende hulp voor de slachtoffers.

Miljoenen Iraniërs lijden onder deze
overstromingen en worden dubbel ge-
straft: aan de ene kant doet hun eigen
corrupte en incompetente regime weinig
tot niets om hen te helpen en blijft ze on-
derdrukken en aan de andere kant ne-
geert de wereld, de media en de politiek
hen ook vanwege dit regime.

De regionale oorlogen (Syrië, Jemen)
waarbij Iran betrokken is, zijn het gevolg
van de politieke spanningen tussen Iran
en Saoedi-Arabië. Beide landen claimen
de leiding van de mondiale moslimge-
meenschap en de conflicten in het Mid-
den-Oosten zijn in feite oorlogen tussen
deze twee landen. De VS en Israël steu-
nen Saoedi-Arabië; Rusland en China
steunen juist Iran. Iran blijft de Syrische
regering militaire bijstand verlenen en
speelt naast Rusland en Turkije een be-
langrijke rol bij de onderhandelingen in
Syrië.

NUCLEAIR AKKOORD
Na het bereiken van een nucleaire ak-
koord met de VS en de EU in 2015, stap-
ten de VS in mei 2018 uit het nucleaire
akkoord JCPOA (Joint Comprehensive
Plan of Action), hoewel andere landen de
deal verdedigden, waaronder Frankrijk,
Groot-Brittannië, Rusland, China en Ne-
derland.

In 2018 stelden de VS gefaseerd de eco-

nomische sancties tegen Iran opnieuw
in, die de regering van Obama in 2015
had opgeheven. Sindsdien zijn de sanc-
ties nog verder verscherpt. Deze ontwik-
keling heeft een negatieve invloed op de
Iraanse economie. Vooral de olie- en
bankensector zijn zwaar getroffen. De
verzwakte economie is van invloed op
het dagelijks leven van Iraanse burgers;
onder meer hun dagelijkse boodschap-
pen werden in de loop van 2018 en dit
jaar aanmerkelijk duurder.

Het is in Iran onmogelijk om een ob-
jectief onderzoek te doen naar de invloed
van de sancties en de oorzaken van de te-
korten, omdat het regime dit niet toe-
staat. Uit alle informatie en feiten die
naar buiten komen lijkt het er echter op
dat de oorzaak grotendeels bij het regime
zelf ligt:

– De olie-inkomsten zijn door de eco-
nomische sancties dramatisch gedaald.
Daardoor is er minder geld beschikbaar
voor import van voedsel en medicijnen.

– Door de devaluatie van de Iraanse
munt ten gevolge van het rampzalige
economische beleid is de inflatie fors toe-

genomen en zijn alle producten waaron-
der voedsel en medicijnen flink in prijs
gestegen en bijna onbetaalbaar geworden
voor de gewone bevolking.

– De enorme corruptie binnen het re-
gime en het economische wanbeleid lei-
den tot een tekort aan voedsel en medi-
cijnen in Iran. De overheidsfunctionaris-
sen wijten het huidige tekort aan medi-
cijnen aan de problemen omtrent ban-
caire transacties in de buitenlandse han-
del.
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– Iran is weer lid geworden van de So-
ciety for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications (SWIFT), die het
internationale betalingsverkeer facili-
teert. Uit angst voor Amerikaanse sanc-
tiemaatregelen willen de Europese ban-
ken echter geen zaken doen met Iran en
zijn bang voor elke vorm van financiële
transacties met het land. Daarom weige-
ren zij ook de overdracht van betalingen
voor medische en gezondheidsgerela-
teerde items en grondstoffen, die nodig

EEN ZOROASTRISCHE BEGRAAFPLAATS BIJ SHIRAZ IN
HET ZUIDEN VAN IRAN
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Het Timmermans-
effect

Genoeg thema’s om over te schrijven:
over de populistische president

Trump, die zichzelf “een genie” noemt, en
over wie Baudet zo enthousiast is. Of over ‘de
moderne mens en z’n zoektocht naar
zingeving’. Iets wat nog niet zo gek lijkt als
we alleen al kijken naar de Bosjesmannen in
Botswana, waar ik eens onderzoek deed. Ze
noemen daar denken over levenszin “de
grote honger”, naast etensdrang als “de
kleine honger”. Of over het religieuze
geweld op Sri Lanka. Dit niet alleen omdat ik
’n band heb met dat land. Maar ook omdat ik
tot m’n schrik constateer dat het
jihadistische geweld nu ook zijn klauwen
uitslaat naar Azië.
Maar ik voel dat ik niet om een recente
verkiezingsuitslag heen kan. Ik signaleerde
onlangs een cynische ‘nee-beweging’, vooral
in Frankrijk (gele hesjes), Engeland (‘Brexit),
Oost-Europa (sterk anti-vluchtelingenhulp
en aanval op de rechtstaat), maar ook in
Nederland (opkomst populistisch ‘Nieuw
Rechts’ onder het mom van democratie.
Gelukkig zien we dit bij de voorlopige
uitslagen van ‘23 mei’ bij ons niet terug. 
Zelf twijfelde ik lang qua stem tussen Bas
Eickhout en Frans Timmermans. Bas omdat
ik hem prima een voor waarden opkomende
parlementariër vind, zeker ook met kennis
van zaken. Tevens omdat ik een band heb
met zijn partij als één van de acht oprichters
van de club dertig jaar terug. 
Maar ook Timmermans doet het goed in de
Europese Commissie met gezag. Hij komt op
voor de rechtstaat in Hongarije en pleitte nu
ook voor de tv met kracht voor een sociaal en
humaan Europa. Stemmingen zijn geheim,
maar bij de uiteindelijke keus heeft denk ik
bij velen ook meegespeeld de uitstraling van
hen beiden: qua daadkracht, positief en
oplossingsgericht, waarbij Frans door zijn
functie iets meer in het oog viel. Voorzag ik
of voorzagen anderen het Frans
Timmermanseffect, zoals de Volkskrant het
noemt? Misschien, maar belangrijker is, dat
het populisme dit keer niet zo veel aanhang
kreeg, althans in Nederland. Veel
Nederlanders zullen het ook niet erg vinden
als een van hen bovendien, als het mee zit,
voorzitter van de Europese Commissie
wordt.

Hans Feddema 
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zijn voor de productie van binnenlandse
farmaceutische geneesmiddelen. Mo-
menteel is de EU wel bezig om een eigen
financieel netwerk met Iran te ontwikke-
len om de straf van de VS te omzeilen. De
vraag is en blijft in hoeverre het de EU zal
lukken om de Amerikanen te omzeilen,
gezien de nauwe financiële banden tus-
sen de EU en de VS.

Het Westen moet sancties opleggen die
het Iraanse volk niet raken maar het
Iraanse regime wel. Er is momenteel veel
geld in Iran dat de corrupte leiders heb-
ben gestolen van de bevolking. Dit geld
wordt bij Westerse banken gestald. Die
zouden dat moeten weigeren. Het Iraan-
se regime bezit televisiekanalen in het
Engels, Frans, Arabisch en Spaans om
propaganda voor zichzelf te maken. Die
kanalen zenden uit via Europese satellie-
ten. Het Westen zou Iran moeten verbie-
den om die satellieten te gebruiken.

De oorlogsretoriek tussen de VS en
Iran is de afgelopen tijd flink toegeno-
men. President Trump heeft inmiddels
zijn Witte Huis gevuld met mensen die
voorstander zijn van de harde aanpak
van Iran, lees een regime change: Micha-
el Pompeo, als minister van Buitenlandse
Zaken, Patrick Shanahan, als minister
van defensie en de veiligheidsadviseur
John Bolton, die al onder Bush-2 een van
de gangmakers van regime-change-oor-
logen was. Maar ondanks de dreigende
taal van president Trump tegenover Iran
en het sturen van oorlogsschepen en
grondtroepen in de regio in de afgelopen
weken, en de spierballentaal van Iran
richting de VS, is de kans op een Ameri-
kaanse militaire actie tegen Iran nog
steeds niet erg hoog, hoewel zeker ook
niet uitgesloten.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De groeiende kloof tussen het islamiti-
sche regime en het Iraanse volk, vooral de
jongere generatie, zal naar verwachting
de interne ontwikkelingen in Iran onder
elk mogelijk scenario beïnvloeden. Jonge
Iraniërs hebben te maken met economi-
sche tegenspoed en geven afnemende
steun voor revolutionaire principes. De
huidige protesten als gevolg hiervan zijn
dan ook het begin van een grote verande-
ring in Iran, maar er zijn veel factoren die
de situatie kunnen versnellen of vertra-
gen.

Het Iraanse politieke systeem zal waar-
schijnlijk gekenmerkt blijven door inter-
ne machtsstrijd, vooral tussen degenen
die zijn gekozen (de regering en het par-

lement) en degenen die niet gekozen
kunnen worden (zoals de geestelijke lei-
der, de Revolutionaire Garde en religieu-
ze instellingen). Een plotselinge verande-
ring in een van die instellingen – bijvoor-
beeld de dood van de geestelijke leider
Khamenei of de verkiezing van een nieu-
we president met een andere politieke
oriëntatie – zou een significante verande-
ring in het machtsevenwicht binnen het
regime teweeg kunnen brengen en de
stabiliteit beïnvloeden.

De werkelijke verandering in Iran
moet echter vanuit de bevolking komen.
Het ontbreken van sterke leiders en seri-
euze oppositieleiders waar de bevolking
op kan vertrouwen en bouwen maakt de
huidige golf van protesten kwetsbaar. Ze-
ker wanneer er met geweld en arrestatie
tegen wordt opgetreden. Daarom is het
formeren van een sterke oppositiebewe-
ging essentieel voor een succesvolle ver-
andering.

Een van de oplossingen waar de oppo-
sitie voor zou kunnen pleiten, is het orga-
niseren van een referendum over het isla-
mitische regime zelf, een volksraadple-
ging die zou kunnen plaatsvinden onder
toezicht van de Verenigde Naties. Zo’n
idee kan op veel steun rekenen, zowel in
Iran als buiten Iran. Een oplossing die
veel bloedvergieten kan voorkomen en
uiteindelijk een vlotte overdracht van de
macht naar de Iraanse bevolking moge-
lijk maken.

Dr. Bijan Moshaver,
medisch onderzoeker en

Irandeskundige

Van Bijan is eerder in VredesMagazine 2013

nr. 2 het artikel ‘Het Iraanse regime kijkt in een

onvermijdelijke afgrond’ gepubliceerd.

Een uitgebreidere versie van het bovenstaande

artikel zal verschijnen op de website van

VredesMagazine.
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Op 19 april sprak journaliste Bette Dam op de
Vredesdag van jongerenorganisatie Rood en de
SP in Amsterdam over de vraag hoe de oorlog
in Afghanistan gestopt kan worden. Hieronder
volgt – enigszins ingekort – de tekst van haar
betoog.

Hoe kunnen we de oorlog in Af-
ghanistan stoppen? Dat is een
grote vraag, die ik zal proberen

te beantwoorden op basis van mijn werk
van de afgelopen dertien jaar aan en in
Afghanistan. Mijn kennis komt vooral
tot stand door zonder de legers en ngo’s
er op uit te gaan en alle kanten van het
verhaal te verzamelen, ook de Afghaanse
kant, ook de kant van de Taliban. Ik wil
mijn bevindingen met jullie delen. Een
belangrijk punt waar ik bij stil wil staan is
dat uit mijn onderzoek voor mijn laatste
boek over Talibanleider Mullah Omar
naar voren is gekomen, dat de Taliban
niet altijd een obstakel geweest zijn voor
vredesbesprekingen, maar veel meer de
Amerikaanse overheid. Ik zal dit uitleg-
gen.

van de VS. Het aantal keren dat deze uit-
latingen over de kampen daadwerkelijk
werden verslagen met gedegen weder-
hoor waren op een hand te tellen. In de
Global War on Terror is hoor en weder-
hoor weggevallen.

Die pro-oorlog houding van de Ame-
rikaanse overheid en de invloedrijke
Westerse pers is naar mijn bescheiden
mening ook de reden waarom er geen
vrede is in Afghanistan. De pers heeft het
Amerikaanse vijandbeeld van de Taliban
in Afghanistan omarmd. Ze zaten im-
mers embedded en citeerden Westerse of
Afghaanse generaals. Woonden ze in Ka-
boel, dan nog was er weinig wederhoor
op het heersende verhaal.

Daardoor heb ik, en u ook, niet meege-
kregen dat er al vredesdeals met de Tali-
ban waren in Afghanistan in december
2001, drie maanden na 09/11. Toen gaven
de Taliban zich over aan Karzai, en waren
van plan naar huis te gaan. In mijn boek
leg ik uit hoe ik hier achter kom, als een
van de weinige journalisten. Ik beschrijf
mijn verbazing hoe dat kan: een meisje
uit Friesland, die achter zulke grote din-
gen komt. Een verklaring is: ik vind een
Amerikaanse generaal met drie tot vijf
strepen op zijn schouder niet meer of
minder belangrijk dan een tribale leider
uit een vallei in Uruzgan. Ik weet dat ik ze
allemaal nodig heb om geen stigmatise-
rende verhalen te schrijven, om niet ka-
rakters te doden door enkel één kant van
het verhaal op te schrijven.

Door veldwerk kan ik tegen het War on
Terror-frame ingaan, simpelweg omdat
ik vaak meer weet dan welke diplomaat
of journalist ook die een week of zes
maanden in komt vliegen.

Inmiddels is deze overgave van de Tali-
ban ook erkend door Amerikaanse jour-

Het eerste punt dat hierbij belangrijk is
om te begrijpen is: de informatiestroom
over deze oorlog. Na het onderzoek voor
mijn boek ben ik er achter gekomen dat
de gewone krant vaak niet als bron ge-
bruikt kan worden voor verhalen over
vrede. Ik stel dat de algemene pers de
oorlog juist heeft gaande gehouden. De
stroom van informatie gaat namelijk
door filters en dan vooral door een Ame-
rikaans en Europees filter.

En dat master-filter heet de Global War
on Terror. Na 2001 kwam President Ge-
orge Bush met dit frame. De aanslagen
van 09/11 resulteerden in angst, en de
president vond dat deze angst het best
geadresseerd kon worden door termen
als Oorlog te gebruiken. Een oorlog tegen
terreur, waarbij Al Qaida, de Taliban,
Saddam Hoessein en anderen in de Axis
of Evil terecht kwamen. De dreiging zat
in tenminste 60 landen, zei Bush tegen de
Senaat, direct na het instorten van de
Twin Towers.

‘TERRORISTENKAMPEN’
De opstelling van de Amerikaanse en ze-
ker ook de Europese pers was toen – en is
vaak nog steeds – patriottistisch in tijden
van oorlog. Ze omarmden het in Was-
hington bedachte concept van de Global
War on Terror. En zo geschiedde dat de
verslaggeving over wat ‘daar’ in dat verre
Afghanistan of Irak gebeurde vooral tot
stand kwam door onze eigen overheden,
generaals of ambassadeurs te intervie-
wen. Ook gingen de meeste journalisten
in Afghanistan mee met de legers naar
Afghanistan. En zo bleven ze Westerse
bronnen citeren die spraken over Afgha-
nistan, zonder zelf met Afghanen te pra-
ten. De dreigingsanalyse, de beschrijving
wie een terrorist is en wie niet, kwam uit
de koker van de Amerikaanse overheid,
gevolgd door andere Westerse overheden
en de invloedrijke media. Ik geef les op de
universiteit Sciences Po in Parijs en heb
met mijn studenten de term ‘terroristen-
kampen’ geanalyseerd. 90% van de bron-
nen over dreiging van terroristenkampen
komt van Amerikaanse of lokale Af-
ghaanse overheden, die afhankelijk zijn

Het stoppen van de oorlog
in Afghanistan 

De pers is

patriottisch in tijden

van oorlog
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nalisten als een moment waarop de oor-
log in Afghanistan voorbij had kunnen
zijn. Maar voor Amerika was een deal
met de nationale beweging de Taliban die
altijd pro-westers was geweest en hun ei-
gen nieuwe president Karzai een brug te
ver. Ook al wilde Karzai op de Arabieren
jagen, want die hoorden nooit in Afgha-
nistan, Minister van defensie Rumsfeld
was niet tevreden. Hij eiste dat Karzai de
deal verbrak. De Taliban waren barbaren,
daar sprak je niet mee. Tot op heden
brengen media deze gebeurtenis niet ter
sprake, als ze over de huidige onderhan-
delingen met de Taliban praten.

WARLORDS MET RIVALEN
Het duurde nog jaren, voordat de Taliban
weer een georganiseerde opstandige be-
weging werden. Sommigen zeggen pas in
2004, anderen 2006. Maar na 2001 werd
het aantal troepen wel elk jaar verdub-
beld, alsof er overal nog Taliban waren.
Terwijl in die jaren nog belangrijke Tali-
ban probeerden zich over te geven (en in
gevangenissen eindigden of vluchtten
naar Pakistan) steunden we warlords, die
rivalen uitschakelden onder het mom
van de Taliban. De nieuwe gouverneurs
kregen de opdracht van de Amerikanen,
de Britten, de Nederlanders: waar is de
Taliban? Ineens werd de Global War on
Terror iets wat als een boemerang op de
troepen terug sloeg. Rivalen werden ge-
dood door de NAVO, die ze maar bleven
zien als Taliban, simpelweg omdat hun
gouverneur dat zei.

De rivalen sloegen terug. Wilden
wraak. Legden mijnen. Het was een self-
fulfilling prophecy. Maar wie werden er
nou gedood? Wist het Nederlandse leger
wel wie ze doodden? Inmiddels is de Tali-
ban weer groot, ook omdat deze gouver-
neurs met de buitenlandse steun zoveel
onrust creëerden.

KOPPIGHEID VAN DE VS
Komt er nu vrede? Amerika onder
Trump wil zo spoedig mogelijk weg uit
Afghanistan. En ineens worden de ge-
sprekken met de Taliban als hoogst
noodzakelijk gezien. In 2001, 2004, 2006,
2008 werden al deze natuurlijke lokale
deals afgekapt door Bush en Obama.“We
will fight them, and then we drag them to
the table.“

Het enge is nu dat de VS een snelle deal
wil maken, de Taliban terug naar Kaboel
laat komen, en dan gaat vertrekken. We
hebben dat na de Jihad tegen de Sovjets
gezien dat ze voortijdig vertrokken, in
Irak na de val van Saddam, en nu moge-
lijk weer. Een burgeroorlog ligt op de
loer. De VS weigeren ook een derde partij
– zoals Noorwegen – bij deze onderhan-
delingen en zeggen dat ze het zelf willen
doen. Een deal met de Taliban is inmid-
dels niet zo moeilijk meer. Maar om de
zelf gecreëerde democratisch gekozen re-
gering er buiten te laten is levensgevaar-
lijk. Deze regering zal zich logischerwijs
verzetten, misschien gewapend. Ik denk
dat we dan meer vluchtelingen uit Afgha-
nistan kunnen verwachten.

Politici hier in Nederland worden dan
weer bekender door vluchtelingen uit Af-
ghanistan te beschimpen, die niets meer
zouden zijn dan gelukszoekers. Er zijn
meerdere redenen waarom dingen mis
zijn gegaan in Afghanistan, maar wat on-
voldoende wordt meegenomen in de ver-
slaggeving is dat door de koppigheid van
de VS de oorlog in Afghanistan in ont-
spoord met een vluchtelingencrisis als
resultaat. De VS heeft niet zoveel last van
die vluchtelingen, want daarvoor is het
simpelweg te ver weg. Maar als de VS een
halve deal sluit en weg wil, zal dit wel tot
meer vluchtelingen leiden in de EU. De
vluchtelingen zelf willen helemaal niet
weg, en Nederlandse politici zouden ge-
broederlijk bij elkaar moeten komen om
dit te bespreken. Oorlog is niet een on-
derwerp waar je politiek over bedrijft.
Daarom is nu vooral een gesprek met de
VS nodig. En toezicht op de onderhande-
lingen door niet-Amerikanen, want hoe
kan je anders voorkomen dat Afghani-
stan geslachtofferd wordt omdat Trump
weg wil? 

Bette Dam

Het boek van Bette Dam over Moellah Omar, Op

zoek naar de Vijand – Het verhaal van een terrorist die

een vriend wilde zijn, is in februari 2019 verschenen

bij uitgeverij De Bezige Bij.
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BETTE DAM VIA EEN TOLK IN GESPREK
MET EEN STAMHOOFD
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Op woensdag 10 april, de dag van de
jaarlijkse aandeelhoudersvergade-

ring van Airbus in Amsterdam, hielden
Stop the War on Migrants en AAGU een
onaangekondigde actie bij het hoofdkan-
toor van het bedrijf in Leiden. Activisten
hielden spandoeken op, maakten lawaai
en deelden flyers uit om te protesteren te-
gen de wapenhandel van het bedrijf voor
de oorlog in Jemen en tegen de rol van
Airbus bij de zogenaamde ‘vluchtelin-
gencrisis’. Met zijn wapens levert Airbus
een grote bijdrage aan de oorzaken voor
mensen om te vluchten. Tegelijkertijd is
Airbus ook een belangrijke speler op de
Europese grensbewakingsmarkt.

In februari ging Airbus CEO Tom En-
ders, die zoals gepland aftrad tijdens de
aandeelhoudersvergadering, nog tekeer

Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Actie bij Airbus-kantoor in Leiden
tegen de Duitse regering, omdat het wa-
penembargo van dit land tegen Saoedi-
Arabië wapenleveringen van het bedrijf
op de helling zette. Duitsland heeft het
wapenembargo inmiddels afgezwakt,
waardoor Franse en Britse wapens met
Duitse onderdelen van Airbus weer aan
Saoedi-Arabië geleverd kunnen worden.
Het gaat om onder meer gevechts- en
transportvliegtuigen en raketten die in
de oorlog in Jemen ingezet worden. Voor
Airbus is dit niet genoeg: het kondigde
aan een rechtszaak tegen de Duitse rege-
ring te overwegen, omdat het embargo
het voltooien van een omstreden lang-
jarig contract voor het opzetten van
een grensbewakingssysteem op de grens
tussen  Saoedi-Arabië en Jemen belem-
mert.

Munitie voor oorlog in Jemen via
Rotterdamse haven

In oktober vorig jaar kondigde minister
Kaag van Buitenlandse Handel en Ont-

wikkelingssamenwerking een stop op
wapenexporten naar Saoedi-Arabië,
Egypte en de Verenigde Arabische Emi-
raten (VAE) aan, vanwege hun leidende
rol in de oorlog in Jemen. Desondanks
vonden eind december zonder proble-
men 57 miljoen Tsjechische kogelpatro-
nen hun weg naar de VAE via de Rotter-
damse haven. In antwoord op Kamervra-
gen liet de regering weten dat inzet van
deze munitie in Jemen niet kan worden
uitgesloten.

Er is voor dit soort wapendoorvoer via
Nederland geen vergunning nodig, en
dus wordt er ook niet gecontroleerd
wat het is en waar het heen gaat. Was daar
wel sprake van geweest, dan zou “een
vergelijkbare zending een Nederlandse
exportcontroletoets waarschijnlijk niet
[...] hebben doorstaan”, aldus minister
Kaag.

Dit is algemeen beleid. Voor doorvoer
van wapens die niet worden overgeladen,
die dus blijven op hetzelfde schip dat een
Nederlandse haven aandoet, en die
afkomstig zijn van of bedoeld voor
een bondgenoot is geen vergunning no-

dig. Wapenzendingen die zo via Ne-
derland van of naar andere EU- of NA-
VO-landen, of Australië, Japan, Nieuw-
Zeeland of Zwitserland, gaan worden
dan ook niet gecontroleerd en niet ge-
toetst aan de geldende EU-wapenexport-
regels.

In maart publiceerde onderzoeksinsti-
tuut SIPRI uit Zweden een overzicht

van de internationale wapenhandel in
2018 en trends in de periode 2014-2018.
De vijf grootste wapenexporteurs in die
jaren, goed voor 75% van de wereldwijde
wapenexporten, waren de Verenigde Sta-
ten, Rusland, China, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Duitsland. Nederland staat
op de tiende plaats op de mondiale lijst,
met ruim 2% van de wapenexporten en
een groei van 16% ten opzichte van de
periode 2009-2013. Belangrijkste afne-
mers van Nederlandse wapens zijn Jor-
danië, Indonesië en de Verenigde Staten.

De grootste wapenimporteurs zijn Sa-
oedi-Arabië, India, Egypte, Australië en
Algerije. Het Midden-Oosten, toneel van
gewapende conflicten en mensenrech-
tenschendingen, importeerde in de peri-
ode 2014-2018 87% meer wapens dan in
de vijf jaar daarvoor. Het is daarmee de
regio met veruit de grootste groei in wa-
penimporten. De Verenigde Staten zijn
verantwoordelijk voor meer dan de helft
van de wapenexporten naar het Midden-
Oosten, op ruime afstand gevolgd door
Rusland en Frankrijk.

Wapenexport
Midden-Oosten
blijft stijgen

Dit jaar waren er snel oplopende
spanningen tussen de kernwapen-

staten India en Pakistan, met wederzijdse
militaire aanvallen. Beide landen zijn
vaste klanten bij de Nederlandse wapen-
industrie.

De afgelopen tien jaar kocht Pakistan
voor bijna 90 miljoen euro aan Neder-
landse wapens, India voor bijna 40 mil-
joen euro. Veruit de grootste exportver-
gunning behelst de uitvoer van twee gro-
te patrouillevaartuigen naar Pakistan in
2017. Deze zijn ook geschikt voor offen-
sief militair optreden,

Stop Wapenhandel riep op tot een stop
op wapenexporten: “Twee landen die ba-
lanceren op de rand van oorlog met el-
kaar mogen niet de beschikking krijgen

over meer wapens. De steeds verder op-
lopende spanningen, en de daadwerkelij-
ke wederzijdse militaire aanvallen, vra-
gen om een onmiddellijk moratorium op
Nederlandse wapenexport naar India en
Pakistan: het bevriezen van bestaande
wapenexportvergunningen en het niet
afgeven van nieuwe vergunningen. Daar-
naast zou de Nederlandse regering met
spoed moeten pleiten voor een internati-
onaal wapenembargo.”

Tweede Kamerlid Karabulut (SP) stel-
de vragen aan de regering, maar kreeg
nul op het rekest: “Een onmiddellijk mo-
ratorium acht het kabinet op dit moment
niet noodzakelijk of wenselijk.”

Oproep exportstop India en Pakistan 
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Op de avond van 6 April 1994
leunde de Belgische VN-mili-
tair Mathieu Gerlache tegen

de railing op de oude verkeerstoren van
het vliegveld van Kigali in Rwanda. Het
was een heldere, windstille avond. De
landingsbaanverlichting was net ontsto-
ken ten teken dat er een vliegtuig nader-
de. Even later zag hij de navigatielampen
opdoemen.

Plotseling schoten kort na elkaar twee
felle lichten omhoog vanaf een plek op
de grond rechts van het vliegveld waar
het Kanombe militaire kamp lag. Het
tweede licht trof het vliegtuig.Verbijsterd
zag Gerlache een grote vuurbal naar be-
neden vallen, gevolgd door een luide ex-

plosie en een rode wolk van vuur en stof.
Hij besefte dat het vliegtuig door lucht-
doelraketten was neergehaald.

Na ruim een kwartier werd duidelijk
dat het doelwit de privé jet van Hutu pre-
sident Juvenal Habyarimana was ge-
weest, die terugkeerde van een regionale
top in Tanzania. Nog dezelfde avond be-
gon een systematische moordcampagne
op politieke tegenstanders en de Tutsi-
minderheid. Het geweld zou apocalypti-
sche proporties aannemen en heeft uit-
eindelijk de hele regio ontwricht.

Wie verantwoordelijk was voor de
aanslag is na 25 jaar nog steeds niet opge-
helderd. De rampplek werd onmiddellijk
afgesloten door plaatselijke militairen
zodat de VN vredesmacht geen onder-
zoek kon instellen. Een Belgische militai-
re auditeur die een paar dagen later in Ki-
gali was moest zich tevreden stellen met
het horen van getuigen. De genocide
zorgde daarna voor andere prioriteiten.

SPECULATIES
Het uitblijven van een internationaal on-
derzoek leidde tot speculatie over de mo-
gelijke daders. De belangrijkste verdach-
ten waren extremistische Hutu’s onder
leiding van kolonel Theoneste Bagosora,
en het Rwandees Patriottisch Front
(RPF) van Paul Kagame. Zij hadden mo-
tieven om met de aanslag het vredesak-
koord te willen opblazen dat op het punt
stond geïmplementeerd te worden.

Het RPF leek aanvankelijk niet voor de
hand te liggen, vooral toen kapitein Van-
driessche, de commandant van de
blauwhelmen op de luchthaven, de pers
inlichtte over de observaties van korpo-
raal Gerlache. Een RPF-infiltratie in het
militaire kamp naast het vliegveld om er
raketten af te schieten werd niet be-
schouwd als een realistisch scenario.

Philippe Gaillard van het Internatio-
nale Rode Kruis was net op werkbezoek
bij het RPF-contingent elders in de
hoofdstad toen de aanslag plaatsvond.
“Ik herinner me het gezicht en de reactie
van de mensen van het RPF met wie ik
sprak toen ze via de radio hoorden dat
het presidentiële vliegtuig was neerge-
schoten,” zei Gaillard later op de educa-

tieve zender PBS. “Dat verwachtten ze
niet. We hadden echt dezelfde reactie. Ze
konden het niet geloven.”

Het alternatieve scenario, dat Hutu-
extremisten achter de aanslag zaten, leek
daarentegen bevestigd te worden toen
daags na de aanslag ook de minister-pre-
sident, gematigde ministers en de hoog-
ste rechter van Rwanda werden ver-
moord. Een militair crisiscomité stelde
vervolgens een interim regering aan die
actief de genocide tegen de Tutsi’s ging
aansturen.

Generaal Romeo Dallaire, de bevel-
hebber van de VN vredesmacht in Rwan-
da, maakte de eerste paar vergaderingen
van dat crisiscomité mee. “Ik weet nog
dat ik me steeds bewuster werd van het
feit dat wat ik meemaakte meer was dan
alleen een poging van het leger om de si-
tuatie te stabiliseren,” verklaarde Dallaire
na de genocide tegen de Belgische onder-
zoeksrechter Vandermeersch. “De sfeer
van een staatsgreep werd me steeds dui-
delijker.” Dallaire’s indruk werd gedeeld
door een groep gematigde Hutu-officie-
ren en door Human Rights Watch.

BEDENKINGEN
Maar in de zomer van 1995 ontstond
twijfel. De voortvluchtige kolonel Bago-
sora stuurde via zijn advocaat een brief
naar de Belgische justitie. De brief bevat-
te een bijlage met details over twee lan-
ceerbuizen van Russische SAM 16 raket-
ten die na de aanslag zouden zijn gevon-
den in een vallei bij Masaka, een heuvel
ten zuid-oosten van het vliegveld.

De lanceerbuizen zelf waren zoek en
Bagosora was niet de meest geloofwaar-

Wie vermoordde
president
Habyarimana?

De genocide in Rwanda begon nadat het vliegtuig van president Habyarimana, een
Hutu, was neergehaald. Hutu-extremisten wezen naar Tutsi-rebellen als de daders en
omgekeerd. Wie had de lont in het kruit gestoken? Die vraag is nog steeds een bron
van polarisatie en genocide-ontkenning. Het is daarom belangrijk om 25 jaar later de
feiten op een rijtje te zetten. Een recent afgesloten onderzoek in Frankrijk verschaft
helderheid.

De sfeer van een

staatsgreep werd steeds

duidelijker.
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dige bron, maar volgens professor Filip
Reyntjens correspondeerden de serie-
nummers met een batch luchtdoelraket-
ten van het Oegandese leger dat banden
had met het RPF. Het toenmalige Rwan-
dese leger beschikte volgens Reyntjens
niet over dit type luchtafweergeschut
maar het RPF dus mogelijk wel.

De suggestie van Masaka als plaats de-
lict zette de waarneming van korporaal
Gerlache in een ander perspectief. In het
donker is het lastig om afstanden te
schatten en vanuit de oude verkeerstoren
gezien lag Masaka recht achter het mili-
taire kamp. Andere getuigen waren niet
eenduidig over de locatie van de schut-
ters.

Nu de focus verschoof van extremisti-
sche Hutu’s naar het RPF kwamen ook
nieuwe getuigen naar voren. Onderzoe-
kers van het Rwanda tribunaal (ICTR)
werden in 1997 benaderd door infor-
manten die beweerden bewijzen te kun-
nen leveren. ICTR-teamleider Michael
Hourigan rapporteerde dit aan de toen-
malige hoofdaanklager: Louise Arbour.

Arbour reageerde geïnteresseerd maar
kreeg bedenkingen toen zij vernam dat
het contact tot stand was gekomen in een
bar in Kigali. “We vonden het verdacht
dat klokkenluiders van het RPF een ge-
sprek zouden aanknopen met een ICTR-
rechercheur in een stad waar we voort-
durend in de gaten werden gehouden,”
legde Arbour vorig jaar uit in het blad
Human Rights Quarterly. Zij voorzag ook
problemen met de jurisdictie van het tri-
bunaal en blies het onderzoek af. De ge-
pikeerde Hourigan nam ontslag en lekte
zijn informatie naar de pers. Arbour zou

onder druk zijn gezet om de zaak in de
doofpot te stoppen.

FRANS ONDERZOEK
In 1998, een jaar na de Hourigan-affaire,
begon de Franse justitie een vooronder-
zoek naar de aanslag. Nabestaanden van
de Franse bemanning van het vliegtuig
hadden daarom verzocht. De bekende
rechter Jean-Louis Bruguiére werd op de
zaak gezet en dat resulteerde in 2006 in
arrestatiebevelen tegen negen RPF-offi-
cieren.

Bruguiére’s onderzoek was twee jaar
eerder al naar de pers gelekt. Dat zorgde
wereldwijd voor opschudding. Ook bij
ons verschenen krantenkoppen als: “Lei-
der Rwanda achter moordplan” (Trouw)
en: “Kagame mag ontkennen, hij had wel
een motief” (de Volkskrant). Sleutelgetui-
gen zoals de voormalige RPF-sergeant
Abdul Ruzibiza waren opeens celebrities
en publiceerden boeken die zelfs door
sommige vooraanstaande academici als
waardevolle bronnen werden verwel-
komd.

Maar verschillende getuigen trokken
hun verklaring later weer in. Ook Ruzibi-
za, die als verkenner de aanslag zou heb-
ben voorbereid en meegemaakt. Vlak
voor zijn dood in Noorwegen in 2010 be-
kende hij dat hij helemaal niet in Kigali
was geweest, maar negentig kilometer
daar vandaan. Uit Ruzibiza’s oorspron-
kelijke verklaring tijdens een geheim
ICTR-onderzoek in 2002 blijkt overigens
hetzelfde.

Om aan alle geruchten een eind te ma-
ken kreeg de Franse justitie uiteindelijk
toestemming om in Rwanda onderzoek
te doen. De opvolgers van Bruguiére, Na-
thalie Poux en Marc Trévidic, namen een
multidisciplinair team wetenschappers
mee dat ter plekke forensisch onderzoek
uitvoerde, de wrakstukken onderzocht
en landmeetkundige gegevens verzamel-
de. In 2012 werd het eindrapport gepre-
senteerd.

De plek waar het vliegtuig was geraakt
– de onderkant van de linkervleugel – en
waar het was neergestort, wezen in sa-
menhang met andere data uit dat kamp
Kanombe toch de meest waarschijnlijke
locatie was. Hetzelfde bleek uit akoesti-
sche en visuele waarnemingen. Masaka
werd als mogelijke locatie van de aanslag
uitgesloten.

Mathieu Gerlache kon het afschieten
van de raketten niet hebben gezien als dat

vanuit Masaka was gebeurd, vanwege een
obstructie in het reliëf van het terrein.
Ook technisch was het niet mogelijk.
Vanuit Masaka zouden beide raketten
het vliegtuig van achteren hebben ge-
raakt. “Het onderzoek maakt duidelijk
waarom bewijsmateriaal en getuigenis-
sen die doorslaggevend waren voor de
aanvankelijke bevindingen moeten wor-
den uitgesloten of verworpen als on-
nauwkeurig,” verklaarde een Franse
woordvoerder in Time Magazine.“Ook al
zegt het niet wie schuldig is, geeft het wel
aan wie er vrijwel zeker niet schuldig is.”

TERUG NAAR AF
Ook na dit resultaat bleven getuigen zich
aanbieden, maar volgens de aanklager in
Parijs leverde dat geen nieuwe informatie
meer op. In zijn Requisitoir Definitif
wees de aanklager op het grote aantal te-
genstrijdigheden tussen de getuigenver-
klaringen en het gebrek aan ondersteu-

nend bewijs. Vlak voor de kerst van 2018
werd de zaak definitief geseponeerd.
Daarmee is de klok in feite teruggezet
naar 1994 en moet de schuldvraag op-
nieuw onderzocht worden.

In Frankrijk is men daar al mee begon-
nen, zoals bleek uit een artikel van on-
derzoeksjournalist Benoît Collombat be-
gin februari dat veel discussie uitlokte.
Collombat citeerde een rapport van de
Franse geheime dienst DGSE uit septem-
ber 1994. In contrast met het officiële
standpunt van de Franse regering die het
RPF aanwees, bleek de DGSE de kolonels
Bagosora en Serubuga als hoofdverdach-
ten te beschouwen. Wordt vervolgd.

Jos van Oijen

Nog dezelfde avond begon

een systematische

moordcampagne op

politieke tegenstanders en

de Tutsi-minderheid.
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SOEDAN protesteert

April dit

jaar in

Khartoem,

Soedan

DE ICONISCHE FOTO MET ALAA, EEN 22 JARIGE STUDENTE – KORT DAARVOOR VIRAL GEGAAN – WORDT
SYMBOLISCH OP EEN BORD VASTGEMAAKT MEEGEDRAGEN.
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EEN SOLDAAT IS SOLIDAIR
MET DE VOLKSOPSTAND.

EEN NACHTELIJKE SIT IN  BIJ HET HOOFDKWARTIER VAN HET LEGER

JUICHENDE JONGEREN WILLEN EEN VRIJE TOEKOMST.

Foto’s  Johannes
Dieterich,
zie ook pagina 4
van dit nummer.
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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

Voor de komende activiteiten zijn donaties heel welkom.
NL29INGB0000079911 t.n.v. HVB te Alphen.

Het HVB zoekt versterking voor het bestuur, iets voor u?
Postbus 235, 2300 AE Leiden, tel: 0647139247.
E-mail: info@humanistischvredesberaad.nl.
Website www.humanistischvredesberaad.nl

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, Ezelsveldlaan
212, 2611 DK Delft of
info@vredesmagazine.nl
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•Bombarderen om de wil te breken•
•Verarmd uranium achtervolgt de NAVO•

•De erfenis van de oorlog•

De Kosovo-oorlog
na twintig jaar
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Een kenmerk van dit soort oorlogen
is volgens Münkler dat “het on-
derscheid tussen combattanten en

non-combattanten wordt opgegeven en
het militaire geweld zich bewust en ge-
richt tegen de burgerbevolking keert.”
Alleen heeft de ontwikkeling van de wa-
pentechnologie (‘precisiebombarde-
menten’) ertoe geleid dat de wil van de
burgerbevolking nu niet meer, zoals in de
Tweede Wereldoorlog, moet worden ge-
broken door woonwijken te bombarde-
ren, maar door de vernietiging van in-
stallaties die voor de basisvoorzieningen
van de bevolking essentieel zijn, aldus
Münkler. De achtergrond is daarbij
steeds dezelfde: vermijding of beperking
van de eigen verliezen.

Sommige experts zien de Kosovo-oor-
log als een mislukking in militair opzicht.
De uitgangssituatie liet een enorm over-
wicht zien voor de NAVO ten opzichte
van het Servisch-Joegoslavische leger. De
bekende Israëlische militair historicus
van Nederlandse afkomst Martin van
Crevelt beschrijft in zijn boek ‘The Age of
Air Power’ de krachtsverhoudingen:

De Servische kant beschikte over 238
gevechtsvliegtuigen maar met uitzonde-
ring van vijftien MiG-29s waren het alle-
maal sterk verouderde types. Na de eerste
dagen speelde hun luchtmacht dan ook
geen rol van betekenis meer. De geleide
wapens van de luchtverdediging waren
eveneens van Russische makelij en da-
teerden allemaal uit de jaren zeventig,
hoewel het personeel “professioneel en
competent” was. Het enige redelijk mo-
derne luchtafweermiddel was de SA-13,
maar die reikte maar tot 3 km hoogte, zo-
dat de NAVO-luchtmacht die gemakke-
lijk kon ontwijken door hoger te vliegen.

De NAVO stelde hier tegenover een
moderne luchtmacht van 400 vliegtuigen
– uiteindelijk uitgebreid tot 1.000 –
waaronder de bommenwerpers B-1 (tij-
dens de Golfoorlog nog in reserve gehou-
den) en de B-2 met stealth kenmerken,
die voor het eerst in gevechtsomstandig-
heden werden ingezet. Daarnaast werden
kruisraketten afgeschoten door opper-
vlakteschepen van de VS en Britse en VS-
onderzeeërs. De Servische luchtafweer
slaagde er wel in om twee NAVO-vlieg-
tuigen neer te schieten, waaronder een F-
117 stealth jachtbommenwerper, die al-
dus Van Crevelt “onzichtbaar had moe-
ten zijn voor de radar, maar dat blijkbaar
toch niet was”. Dit dwong de piloten van
de NAVO op een veilige hoogte van 5 km
te blijven, hetgeen hun mogelijkheid om
doelen te identificeren beperkte. Daar-
voor werden dan weer onbemande vlieg-

tuigen (drones) gebruikt. Overigens wa-
ren die F-117s wel verantwoordelijk voor
het regelmatig tijdelijk uitschakelen van
de Servische elektriciteitsvoorzieningen
in de loop van de oorlog.

GRONDTROEPEN 
Van Crevelts conclusie voor de eerste fase
van de oorlog is al met al dat “de schade
die ze toebrachten aan de gehele Servi-
sche oorlogsinspanning minimaal was;
ze slaagden er noch in de capaciteiten van
het Servische leger serieus te ondermij-
nen, noch om te voorkomen dat presi-
dent Slobodan Milosevic een kampanje
kon beginnen om Kosovo te zuiveren van
de moslimbevolking”.

De na de oorlog wel geopperde stelling
dat het uiteindelijke resultaat aantoonde
dat het westerse luchtwapen nu zo sterk
was geworden, dat oorlogen voortaan

De Kosovo-oorlog is een voorbeeld van de
strategische luchtoorlog zoals die zich vooral
vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft
ontwikkeld en in de Vietnamoorlog is
toegepast door de inzet van B-52 bommen-
werpers. De Duitse politicoloog Herfried
Münkler analyseert de oorlog in zijn boek
“Neue Kriege” als een verfijnde variant hiervan
in de vorm van “aanvallen tegen waterwerken
en elektriciteitscentrales alsmede
televisiezenders”.

Bombardement om de wil van re
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zonder grondtroepen konden worden
gewonnen, moet dan ook worden genu-
anceerd. En grondtroepen van de NAVO
kwamen er niet, afgezien van de guerril-
la’s van de Kosovaarse UCK in de aller-
laatste fase. Dat gold ook voor de Apa-
che-gevechtshelikopters, in de ogen van
Van Crevelt een juiste beslissing om deze
onder de omstandigheden niet in te zet-
ten: “Gegeven dat de NAVO niet in staat
was om de Servische troepen, die zich in
de bergen en wouden van Kosovo ver-
borgen hielden, te lokaliseren zouden
een aantal, mogelijk veel (van de Apa-
ches) zijn neergehaald”. Het uiteindelijke
militaire resultaat van de luchtaanvallen
– terwijl een  NAVO-woordvoerder op
een bepaald moment claimde dat Milo-
sevic 50 tanks per dag verloor –  was dat
precies 15 tankwrakken werden aange-
troffen in het doelgebied. Doorslagge-
vend waren echter de strategische bom-
bardementen in de latere fases van het
Servische achterland, die een vernieti-
gende uitwerking hadden op de econo-
mie. Dat en de uiteindelijke dreiging met
een grondoffensief in de laatste fase zijn
de twee factoren die het meest worden
aangevoerd voor het opgeven door Ser-
vië van de provincie Kosovo als resultaat
van deze “merkwaardige oorlog” (Van
Crevelt).

AFSTANDSBEDIENING
Een nabeschouwing van het Centrum
voor Strategische Studies Clingendael
over de luchtoorlog constateert dat “de
NAVO geluk (had) gehad en het air po-
wer instrument initieel onverantwoord
lichtzinnig en ondoordacht (had) gehan-
teerd.”

Paul Rogers van de Universiteit van
Bradford wijst in zijn boek “Losing con-
trol” ook op de economische dimensie
van de ‘oorlog met afstandsbediening’.
De schade aan de Servische economie
werd becijferd op 60 miljard dollar. Ro-
gers merkt op dat de perceptie van de
oorlog buiten de Atlantische wereld heel
verschillend was. Terwijl het voor een
groot deel van de westerse publieke opi-
nie ging om een rechtvaardige oorlog te-
gen een agressief regime (zij het met
voorbijgaan aan de VN) zag men het in
de rest van de wereld veelal als een selec-

tieve oorlog waarbij selectief geweld
werd uitgeoefend tegen een verwerpelijk
regime, maar wel één dat niet erger was
dan vele regimes die vriendschappelijke
betrekkingen met het Westen bleven
houden, aldus Rogers. De vergelijking
met de coulante behandeling van NAVO-
land Turkije, dat met zijn brute kampan-
je tegen de Koerdische bevolking zeker
niet onderdeed voor het Servische re-
gime ten opzichte van de Kosovaren, ligt
voor de hand.

Rogers wijst ook op een belangrijk ge-
volg van de Kosovo-oorlog namelijk dat
kort daarna voor het eerst praktische
stappen werden genomen om te komen
tot een Europese snelle interventiemacht
en een eigen Europese militaire identi-
teit. Voor en tijdens de oorlog was duide-
lijk gebleken dat de Europese legers niet
in staat waren tot zelfstandig grootscha-
lig optreden zonder de VS. De VS stuur-
den aan op een soort regionale taakver-
deling waarbij Europa legers zou mobili-
seren die (met enige hulp van de VS) op
het continent konden optreden, terwijl
de VS buiten Europa de primaire inter-
ventiemacht zou zijn die alleen of met in-
dividuele NAVO-partners kon optreden
bij het uitoefenen van hun imperiale
macht, aldus Rogers. Bij de ontwikkeling
naar een Europese defensie werden toen
eerste stappen gezet en het plan was om
die opzet te voltooien via de Europese
Grondwet (het latere Verdrag van Lissa-
bon), maar hier stak de Irakoorlog en de
verdeeldheid van de Europese staten
daarover een spaak in het wiel. Pas enke-
le jaren geleden – na het referendum over
de Brexit – kon het proces worden her-
vat.

De Kosovo-oorlog zag in vergelijking
met de Golfoorlog een verdere stijging
van het gebruik van precisiewapens bij
de bombardementen tot 40%. De keer-
zijde van deze medaille was ook te zien:
als de ingevoerde gegevens niet kloppen
kan het tot dramatische gevolgen leiden.
Dat was het geval bij het bombarderen
van de Chinese ambassade, althans als
je de NAVO-lezing prefereert boven meer
sinistere verklaringen. In het ambas-
sadegebouw had vroeger een logistiek
hoofdkwartier van het Servische leger
gezeten en op basis van verouderde gege-

vens zou het op de doelenlijst zijn geko-
men.

Een gevolg was ook een versterkt ge-
bruik van drones (MQ-1 Predators van
de luchtmacht en RQ-5 Hunters van de
landmacht – de laatste inmiddels uit
dienst genomen) voor verkenning. Tij-
dens de oorlog was gebleken dat de effec-
tiviteit hiervan beperkt werd doordat de
gegevens die ze opleverden niet geïnte-
greerd waren in het beeld van de jacht-
bommenwerpers en de tactische ge-
vechtscontrole. Dit en de samenwerking
met de gevechtsregelaars op de grond (de
forward air controllers) werd direct een
belangrijke prioriteit.

Een interessante observatie achteraf
staat in een rapport over strategische
voorlichting van het Joint Air Power
Competence Center van de NAVO. Er
was een enorm verschil tussen de cijfers
over burgerslachtoffers van de NAVO en
die van Human Rights Watch. De laatste
kwam met een schatting van 500 gedode
Servische burgers en 800 gewonden. De
NAVO-voorlichters vermeden een dis-
cussie over deze burgerdoden en gaven
daarmee volgens het rapport de indruk
aan het publiek “dat de luchtoorlog meer
was geconcentreerd op het straffen van
de Servische bevolking dan op het tegen-
houden van de acties van het Servische
leger.“ Het resultaat was dat de gegevens
van Human Right Watch door de media
algemeen werden gezien als geloofwaar-
diger dan die van de NAVO en dat ze in
de loop van het conflict hun berichtge-
ving meer op deze gegevens gingen base-
ren dan op die van de NAVO.

Kees Kalkman
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Volgens gegevens van de NAVO
bleef 13 tot 15 ton verarmd ura-
nium achter bij de verschillende

militaire doelen in het huidige Servië,
Kosovo, Montenegro en Bosnië-Herze-
govina. De meestal industriële doelen
bevonden zich vaak in bevolkte gebie-
den, waardoor de leefomgeving van bur-
gers werd besmet.

Verarmd uranium (depleted uranium
of DU) is een chemisch giftig en radioac-
tief afvalproduct dat ontstaat bij het ver-
rijken van natuurlijk of opgewerkt ura-
nium voor kernbrandstof. Het zware me-
taal heeft een hoger soortelijke gewicht
dan lood, en daardoor een hoge boorca-
paciteit op gepantserde doelen. Dat
maakt het geschikt voor gebruik in anti-
tankmunitie. De gevaren spitsen zich
vooral toe op de talrijke minuscule ra-
dioactieve en giftige stofdeeltjes die zich
verspreiden in de omgeving na de inslag
van de antitankmunitie. Door de lage
verbrandingstemperatuur van metal-
lisch uranium ontbrandt de munitie di-
rect na de inslag. De combinatie van de
chemische giftigheid en de ioniserende
straling kunnen leiden tot serieuze ge-
zondheidsproblemen en schade toebren-
gen aan het milieu. Het kan onder meer
kanker en genetische veranderingen ver-
oorzaken.

BALKANVETERANEN
Aandacht voor de gezondheidsproble-
men onder de burgerbevolking van Ser-
vië en Kosovo kwam vooral door de gro-
te aantallen ziektes en sterfgevallen on-
der Italiaanse Balkanveteranen. De laat-
ste twee Italiaanse soldaten die deelna-
men aan missies in de Balkan en blootge-
steld werden aan verarmd uranium stier-

ven in april 2019. Volgens de Italiaanse
organisatie OBC Transeuropa, een denk-
tank die zich richt op Zuidoost Europa,
Turkije en de Kaukasus, zijn er tot nu toe
366 doden en 7.500 zieken die gerela-
teerd kunnen worden aan blootstelling
van verarmd uranium. De zaak brak in
2001 door toen de eerste gevallen van
ziekten en sterfgevallen onder Italiaanse
soldaten zich voordeden nadat ze waren
teruggekeerd van missies in Bosnië en
Herzegovina en Kosovo.

Journalist Paolo Di Giannantonio zegt
dat het gebrek aan erkenning door de Ita-
liaanse staat ertoe heeft geleid dat veel
soldaten zich tot het rechter wendden. Er
zijn 119 schuldigverklaringen uitgevaar-
digd tegen het Italiaanse Ministerie van
defensie, allemaal beheerd door advocaat
Angelo Fiore Tartaglia. Terwijl er nog 352
hangende geschillen zijn.

Nu 20 jaar later blijkt hoe omvangrijk
de schade in Servië en Kosovo is, is de be-
langstelling voor uraniummunitie toege-
nomen vanuit de wetenschap en politiek.
In Kosovo probeerde de regering het tot
voor kort stil te houden door erover te
zwijgen, maar ondertussen is het een hot
item. Er is ook interesse en betrokken-
heid getoond van de media en vanuit de
kunst. Zo kreeg de film ‘Uranium 238 –
my story’ van Miodrag Miljkovic – vorig
jaar vertoond op het International Ura-
nium Film Festival in Berlijn – veel aan-
dacht. De documentaire vertelt over NA-
VO-bombardementen in de zuidelijke
regio’s van Servië en op het grondgebied
van Kosovo en Metohija.

Vele duizenden mensen in de besmette
gebieden van Servië en Kosovo lijden aan
kanker of zijn inmiddels gestorven. De
medische zorgsituatie is vaak ontoerei-
kend en het is te duur of volledig onmo-
gelijk gebleken om getroffen gebieden te
ontsmetten. Een en ander werd gemeld
op het eerste internationale symposium
over de gevolgen van de afgevuurde ra-
dioactieve antitankmunitie in het voor-
malige Joegoslavië. Dat vond juni 2018
plaats in Nis, en hield zich bezig met mo-
gelijke humanitaire acties om de slacht-

offers van verarmd uranium te helpen,
tot aan de optie van juridische stappen.
Onder de organisatoren bevinden zich
ook de internationale organisaties van
juristen tegen kernwapens (IALANA)
en artsen tegen kernwapens (IPPNW),
en ICBUW, een internationale alliantie
van organisaties voor uitbanning van het
militair gebruik van verarmd uranium.

Er werd een speciale onderzoekscom-
missie van het Servische parlement op-
gericht. Deze werkt samen met de rele-
vante parlementaire commissie in Italië,
waar al een sterke jurisprudentie bestaat
ten gunste van de slachtoffers van ver-
armd uranium in het Italiaanse leger.

In Italië begon het onderzoek in de-
cember 2000 met de oprichting van de
zogenaamde Mandelli-commissie, die
tussen februari 2005 en februari 2018
werd opgevolgd door vier parlementaire
enquêtecommissies over de complexe
vragen over het gebruik van verarmd
uranium in missies in het buitenland en
in Italië. Het laatste rapport van de laatste
Commissie, van 15 februari 2018, deed
een wetsvoorstel om de soldaten beter te
beschermen en bevestigde ook het ‘oor-
zakelijke verband tussen de geconstateer-
de blootstelling aan verarmd uranium en
de door de soldaten gerapporteerde pa-
thologieën’.

TOPJE VAN DE IJSBERG
Tijdens een bijeenkomst in maart 2018
in Rome werd dit in het Servisch vertaal-
de rapport door Gian Piero Scanu, voor-
zitter van de vierde en laatste Italiaanse
parlementaire onderzoekscommissie,
overgedragen aan Darko Laketiç, de hui-
dige voorzitter van de nieuw gevormde
Servische parlementaire commissie van
onderzoek naar de gevolgen van het NA-
VO-bombardement van 1999 op burgers
van Servië. In maart 2019 verklaart Lake-
tiç voor de Servische TV (RTV) dat de
commissie al een medisch-wetenschap-
pelijk onderzoek heeft uitgevoerd in sa-
menwerking met het Instituut voor
Volksgezondheid ‘Milan Jovanoviç Ba-
tut’ in Belgrado, gericht op burgers die na

Verarmd uranium blijft de
NAVO achtervolgen

Als onderdeel van de NAVO-operatie ‘Allied
Force’ werd van 24 maart tot 6 juni 1999
munitie van verarmd uranium afgevuurd in
gebieden van het voormalige Joegoslavië. Met
name door Amerikaanse A-10 gevechts-
vliegtuigen. De NAVO-operatie was illegaal,
want er was geen VN-mandaat.
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1999 in centraal Servië zijn geboren: “Uit
de eerste resultaten blijkt dat we in de
leeftijdsgroep van 5-9 jaar een groter en
significanter percentage van de patiënten
hebben in vergelijking met andere leef-
tijdsgroepen, naast een grotere kans op
kwaadaardige bloedziekten na verloop
van tijd.” Hij zei ook dat hoewel ‘verarmd
uranium’ het publieke debat domineert
het slechts een topje van de ijsberg is,
omdat er bij de NAVO-bombardemen-
ten veel meer carcinogenen is het milieu
terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld door
bombardementen op chemische fabrie-
ken in onder meer steden als Panãevo en
Kragujevac.

In een toespraak op 4 april 2019 voor
het Servische parlement zegt Laketiç: “In
Servië hebben we een groot gezond-
heidsprobleem: we zien een significante
toename van kwaadaardige ziekten,
vooral bij jongeren, tegen een afname in
de EU-landen. We zijn ervan overtuigd
dat het verband houdt met de blootstel-
ling aan giftige stoffen.”

De NAVO ontkent een verband tussen
het gebruik van uraniummunitie en

AMOK OnderzoeksdossierVD

schade aan de gezondheid. Aan de ande-
re kant doet het alles om zijn eigen troe-
pen te beschermen tegen de risico’s van
verarmd uranium. NAVO-normen en -
documenten verwijzen naar voorzorgs-
maatregelen en de noodzaak om ‘neven-
schade’ in verband met het milieu te
voorkomen. Er moet echter altijd voor-
rang worden gegeven aan ‘operationele
vereisten’.

VOORZORGSAANPAK
Volgens Prof. dr. Manfred Mohr van IA-
LANA en ICBUW valt het nog te bezien
in welke mate gerechtelijke procedures
door burgers en buitenlandse DU-
slachtoffers effectieve middelen zijn om
de NAVO verantwoordelijk te houden.
Immers, klachten over mensenrechten
zijn ook mogelijk; er bestaat zoiets als een
mensenrecht op een gezonde omgeving,
ook van toepassing in en na de oorlog.
Het is, zo verklaart Mohr, van cruciaal
belang dat de NAVO en individuele NA-
VO-landen hun politieke en humanitaire
verantwoordelijkheid erkennen voor de
verwoestingen door het gebruik van ver-

armd uranium zijn aangericht tegen
voormalig Joegoslavië. Zij moeten – una-
niem – het VN-proces ondersteunen, dat
(in de vorm van een reeks resoluties van
de Algemene Vergadering, laatstelijk nr.
73/38) deze kernpunten in verband met
het gebruik van uraniummunitie bena-
drukt: de voorzorgsaanpak (precautiona-
ry principle), volledige transparantie over
de coördinaten, en hulp en ondersteu-
ning voor de getroffen regio’s.

De oproep van de VN, in het 70e jaar
van de oprichting van de NAVO, is voor-
al gericht op de Bondsrepubliek Duits-
land, die geen uraniumwapens bezit,
maar jarenlang het VN-proces belem-
mert door obstructief gedrag, met name
door zich te onthouden van stemming in
de Algemene Vergadering.

Henk van der Keur

OPERATION ALLIED FORCE, APRIL 1999.
DEZE BOMMEN WERDEN GEBRUIKT TEGEN

DOELEN IN YOEGOSLAVÏE. 
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De Amerikaanse basis Camp
Bondsteel in het zuidoosten van
Kosovo is de belangrijkste mili-

taire basis en tegelijk het hoofdkwartier
van Multinational Battle Group East
(MNBG-E) van KFOR (Kosovo Force),
de troepenmacht die de NAVO 20 jaar na
het einde van de oorlog in Kosovo nog
steeds handhaaft. De basis – die de groot-
ste en kostbaarste door de VS gebouwde
in Europa zou zijn – ligt in een afgelegen
streek. Hij is omgeven door een 14 km
lange en 2,5 m hoge aarden wal met NA-
VO-prikkeldraad en elf wachttorens.
Camp Bondsteel is vernoemd naar een
doldrieste stafsergeant uit de Vietnam-
oorlog.

De basis beschikt niet over een vlieg-
veld, maar wel over een helikopterhaven
met 52 landingsplatforms. Volgens een
opgave van de website Army Technology

zouden er momenteel nog 1.450 VS-mi-
litairen in de oostelijke gevechtsgroep
van Kosovo aanwezig zijn, veelal perso-
neel van de Nationale Garde dat elk jaar
rouleert. Samen vormen ze Task Force
Falcon, het door de VS geleide deel van
KFOR. Daarnaast zijn er soldaten van
andere NAVO-landen en partners (ge-
noemd worden Oekraïne, Polen, Litou-
wen, Roemenië, Armenië en Grieken-
land. Er is op de basis, die in de zomer
van 1999 na het einde van de oorlog werd
gebouwd, plaats voor 7.000 militairen en
er zou het beste ziekenhuis van Kosovo
gevestigd zijn. Een journaliste van de
Russische site Sputnik, die in 2016 een
bezoek aan de basis mocht brengen, rap-
porteerde de aanwezigheid van een twin-

Archief
Karel Koster
geopend

18Juni was het vier jaar
geleden dat Karel
Kosterop 63-jarige

leeftijd overleed. Karel was
antimilitarist, vredesactivist,
onderzoeker en lobbyist tegen
kernbewapening. Als voormalig
redactielid heeft hij vele artikelen
voor Vredesmagazine geschreven.
Zijn laatste jaren werkte hij als
beleidsmedewerker defensie en
buitenlandse zaken bij het Weten-
schappelijk Bureau van de SP.

Zaterdag 15 juni is het archief en
bibliotheek van Karel Koster
geopend. Zo’n 20 mensen waren op
de opening aanwezig. Het was
Karels wens dat zijn omvangrijke
archief openbaar toegankelijk zou
worden gemaakt. Dat is met de
opening van zijn archief
gerealiseerd. Daarnaast is een
website over Karel gemaakt. Hierop
zijn de indexen van archief en
bibliotheek te raadplegen. Ook is
een groot deel van de door Karel
gepubliceerde artikelen (zo’n 200)
op de website te vinden. Tot slot
hebben VD/AMOK en de SP een
digitaal boek uitgegeven met de titel
‘We moeten bestuderen wat we
bestrijden’. Hierin zijn 50 van Karels
artikelen gepubliceerd. Het boek is
te downloaden via de website.

Het archief kan geraadpleegd
worden aan de Lauwerecht 55, 3515
GN Utrecht. Je kunt een afspraak
maken door een mail te sturen aan
info@karelkoster.org. Website:
https://karelkoster.org.

tigtal Black Hawk helikopters, een Apa-
che gevechtshelikopter en een tiental
Abrams M1A2 tanks.

De basis is met enige geheimzinnig-
heid omgeven. Er is een detentievoorzie-
ning en deze zou gebruikt zijn bij het
overbrengen van arrestanten van al-Qai-
da en vergelijkbare gevangenen tijdens
de Global War on Terror na 2001. De ge-
zant voor de mensenrechten van de Raad
van Europa omschreef het kamp in 2005
na een bezoek als een “kleinere versie van
Guantanamo”. De VS-landmacht ont-
kent dat de basis voor dit doel is gebruikt.

Ook zijn er vraagtekens rond het
voortbestaan van de basis na twintig jaar.
Soms wordt daarbij gewezen op de nabij-
heid van de geplande Albaans-Macedo-
nisch-Bulgaarse oliepijplijn (AMBO) die
olie uit de Kaspische Zee van Bulgarije
naar Albanië moet transporteren en
Turkse havens en trajecten vermijden. Er
is hierover een trilaterale conventie van
de drie betrokken landen uit 2007 en de
trajecten zijn vastgelegd. Of dit project
ooit nog uitgevoerd wordt is onduidelijk.
Positief bewijs voor een verband met
Camp Bondsteel heb ik niet aangetrof-
fen. Het meest waarschijnlijk lijkt me dat
Bondsteel wordt aangehouden als reser-
vebasis voor interventie met helikopters
indien het periodiek oplaaiende conflict
tussen Servische en Albanese bevolkings-
groepen in Kosovo alsnog totaal uit de
hand loopt en voor het geval van een
eventuele destabilisatie van het nabijge-
legen Macedonië. Uit dit land kwamen
de VS-troepen ook, voordat ze in Kosovo
werden gestationeerd.

Kees Kalkman
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Army Tecnnology, Camp Bondsteel.
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Camp Bondsteel – erfenis
van de Kosovo-oorlog

CAMP BONDSTEEL
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trekken van (Joegoslavische) eenhe-
den.

Met het eerste punt werden militaire
acties bedoeld van het Joegoslavische le-
ger en de paramilitaire eenheden (o.a.
van de beruchte Arkan) in Kosovo. Van
getuigenissen die uit Kosovo komen we-
ten we dat het gaat om etnische zuive-
ringsoperaties, gerichte moordpartijen
op Albanezen, en het uitvoeren van con-
traguerrilla-operaties tegen het Albanese
bevrijdingsleger die zonder onderscheid
ook de bevolking treffen. De techniek die
hierbij gebruikt wordt bestaat onder an-
dere uit beschietingen door artillerie en
tanks, maar ook door mortieren, machi-
negeweren en geweren. Luchtbombarde-
menten kunnen kanonnen en pantser-
voertuigen vernietigen, en zelfs soldaten
doden als die zonder dekking over open
terrein bewegen. Ze kunnen beslist niet
verhinderen dat kleine groepen van ge-
wapende soldaten door dorpen en steden
trekken en daar de bevolking terrorise-
ren. De enige mogelijkheid om dat tegen
te gaan is om het land te bezetten met
grondtroepen en de vijand te verjagen.

De eerste twee doelen waren dus al
binnen een week mislukt, omdat ze in
geen enkel opzicht de etnische zuive-
ringspolitiek van Milosevic stopten. De
ondertekening van het akkoord van
Rambouillet werd samen met het eerdere
Holbrooke-akkoord over gedeeltelijke
terugtrekking van Joegoslavische eenhe-
den onmogelijk gemaakt door de voort-
gezette bombardementscampagne. De
politieke realiteit is dat de eis aan Milose-
vic om het verdrag te ondertekenen voor
hem politiek zelfmoord is. Immers hij
zou dan een vreemde vijandelijke krijgs-
macht op Joegoslavisch grondgebied
zonder verzet toelaten. Geen enkel staats-
hoofd zal zo’n verklaring ondertekenen
tenzij hij volledig verslagen is. Maar een
dergelijke nederlaag is na drie weken nog
lang niet in zicht.

De grote vraag is waarom zo’n eis ge-
steld wordt. Waarom is er geen andere
vredesmacht voorgesteld, geleid door de

AMOK OnderzoeksdossierVD

Vluchtelingen trekken de grenzen
van de naburige landen over, de
vluchtelingenkampen groeien in

aantal en omvang, de VN-vluchtelingen-
organisatie snelt te hulp. Voor vele tv-kij-
kers doet het proces denken aan een na-
tuurramp. Natuurrampen, zoals bekend,
zijn onontkoombaar. Maar hoe onont-
koombaar was deze catastrofe eigenlijk?
Er is immers een reeks politieke keuzes in
de NAVO aan voorafgegaan, die uit-
mondden in een besluit om te interve-
niëren en om luchtbombardementen te
beginnen. Een analyse.

De directe aanleiding van de oorlog
vormde het onderhandelingsproces van
Rambouillet. Daar is onder westerse
druk een document tot stand gekomen
dat in essentie een zeer grote autonomie
vastlegde voor de Kosovaren, terwijl te-
gelijkertijd het grootse deel van de Joego-
slavische soevereiniteit over het gebied
werd ingeperkt dan wel afgebroken. Om
de uitvoering van het verdrag te bewaken
zou een NAVO-vredesmacht onder NA-
VO-leiding in het gebied gestationeerd
worden. Zoals bekend werd het verdrag
wel ondertekend door de Kosovaren
maar niet door de Joegoslavische rege-
ring van Milosevic.

Nadat de Amerikaanse onderhande-
laar Holbrooke nog een keer langs was
geweest in Belgrado, blijkbaar met het-
zelfde aanbod, ontketende de NAVO een
luchtaanval op Joegoslavië. Die aanval
was in eerste instantie gericht op de
luchtverdedigingsinstallaties van Joego-
slavië, zodat latere aanvallen op het Joe-
goslavische leger veilig konden worden
ondernomen. Na een paar weken werden
de doelen uitgebreid naar de eenheden
van het Joegoslavische leger en de onder-

steunende infrastructuur. Wat de gevol-
gen zijn geweest is onduidelijk. Mis-
schien is een substantieel deel van het
militaire apparaat van het Joegoslavische
leger vernietigd, misschien ook niet. Vol-
gens Russische bronnen zijn meer dan
duizend burgers gedood of gewond.

Dergelijke cijfers worden heftig ont-
kend door de NAVO. De woordvoerders
van die organisatie hebben steeds volge-
houden dat er sprake is van precisiebom-
bardementen die, een paar missers daar-
gelaten, alleen militaire doelen treffen.
In ieder geval is het offensief niet zonder
risico’s. Dat blijkt uit het verlies van een
zogenaamd voor radar onzichtbaar
stealth-vliegtuig van de Amerikaanse
luchtmacht. De reactie van Milosevic
op de bombardementen is bekend.
Een proces van massale etnische zuive-
ringen werd ingezet waardoor honderd-
duizenden mensen het land ontvlucht-
ten.

SOEVEREINITEIT JOEGOSLAVIË
De motivatie voor de bombardements-
politiek werd door minister Van Aartsen
in de eerste week van de bombardemen-
ten als volgt opgesomd in de Tweede Ka-
mer:

1 Stopzetting van excessieve militaire ac-
ties.

2 Voorkomen van verdere humanitaire
catastrofe.

3 Ondertekening van het akkoord van
Rambouillet.

4 Afdwingen van de eerder gemaakt af-
spraken met de NAVO over het terug-

NAVO is onderdeel
probleem op Balkan

Op de Balkan ontvouwt zich een humanitaire
ramp. Honderdduizenden Kosovaren zijn
verjaagd van huis en haard, honderden zijn
vermoord. De ellendige beelden van etnische
zuivering, zo goed bekend uit Bosnië en
Kroatië, zijn wederom breed uitgemeten op
het tv-scherm.
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OVSE (Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa) of de Verenig-
de Naties? En er zou ook een antwoord
op een achterliggende vraag moeten
worden gegeven. Waartoe diende deze
massale strafexpeditie? Want dat is het,
en één met vergaande gevolgen.

Voor het eerst in de geschiedenis van
de NAVO wordt door de alliantie een
soevereine staat aangevallen zonder een
mandaat van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties. Daarmee worden de
schamele garanties die kleine landen een
beetje bescherming bieden tegen agressie
door grotere landen onderuit gehaald. Er
zijn felle reacties vanuit Rusland en Chi-
na, die in het eenzijdige optreden van de
NAVO een precedentwerking zien voor
de toekomst.

INVASIEMACHT
Toen het doordrong in de kringen van
politieke leiders dat er geen makkelijk
succes inzat, werd de luchtoorlog geïn-
tensiveerd en kwam ook een ander sce-
nario op tafel. Langzamerhand begon
onder een deel van de opiniemakers de
gedachte post te vatten dat een landoor-
log misschien toch noodzakelijk was. Een
deel van deze openbare overpeinzingen
was ongetwijfeld blufpoker. Als men Mi-
losevic kon laten geloven dat er een gron-
dinvasie aankwam zou hij misschien als-
nog door de knieën gaan.

Begin april werd begonnen aan de uit-
bouw van de al aanwezige troepenmacht
van NAVO. Zwaardere wapens (artillerie,
tanks en gevechtshelikopters) werden
aangevoerd, deels via Thessaloniki naar
Macedonië en deels in Albanië. Deze ont-
wikkeling werd in eerste instantie om-
schreven als logistieke steun en bescher-
ming van de organisaties die hulp gaven
aan de honderdduizenden vluchtelingen
die de grenzen van die landen overkwa-
men.

Maar het zou eerder maanden dan we-
ken duren voordat de minimaal nodig
geachte invasiemacht van minstens
100.000 man ter plekke kan zijn.Voor het
gemak wordt er vanuit gegaan dat hier-
aan volledig medewerking zal worden
verleend door de buurlanden en de na-
bije NAVO-lidstaten, hetgeen twijfelach-
tig is. Een groot deel van de bevolking zal
zijn gevlucht voordat een invasie moge-
lijk wordt.

Er is wel een immens gevaar, waar
merkwaardigerwijs door minister Van
Aartsen op gewezen werd in de Tweede

Kamer op 7 april. Namelijk dat een
grondoorlog de hele Balkan in vuur en
vlam zet, bijvoorbeeld door Russische in-
menging. Er zijn nog meer verstrekkende
gevolgen van een grondoorlog:

– agressie door Kroatië die door de
verzwakking van Joegoslavië een kans
ziet om delen van de buurstaten in te pik-
ken;

– stimulans voor de Albanese minder-
heid in Macedonië om samen met de Ko-
sovaren en steun uit Albanië een algeme-
ne oorlog te ontketenen met als doel het
oprichten van een Groot-Albanië. Daar-
uit zouden automatisch reacties volgen
van de buurlanden, zoals Bulgarije, Grie-
kenland en Turkije;

– elders in Europa het aanmoedigen
van minderheden om ook een opstand te
ontketenen voor onafhankelijkheid;

– totale breuk tussen NAVO en Rus-
land en een nieuwe Koude oorlog. Daar-
mee ook een einde aan de al lang stagne-
rende nucleaire ontwapening;

– vernietiging van de VN-veiligheids-
structuur en daarmee de mogelijkheid
om via diplomatie de ergste problemen
op te lossen;

– aanmoediging voor kleine landen
overal ter wereld zich te bewapen met bi-
ologische, chemische of kernwapens, om
zich te beschermen tegen de NAVO.

VOORHAMER
Waarom volhardt de NAVO dan op de
weg van militaire interventie? Omdat dat
de aard van het beestje is. Een militaire
verdragsorganisatie komt nu eenmaal
met militaire oplossingen.

De vraag moet dus eigenlijk aan de po-
litieke meesters van het militaire appa-
raat gesteld worden. Zoals bleek uit ont-
hullingen in de New York Times waren
de militairen gekant tegen een op zich
zelf staande luchtoperatie. Bovendien
eisten ze heldere politieke doelen als er
dan toch besloten werd tot een grond-
oorlog.

Het politieke doel stelt helaas niet het
welzijn van de mensen ter plekke cen-
traal. Eerder het welzijn van de Atlanti-
sche Alliantie. Voor de verdragsorganisa-
tie is het centrale probleem, hoe overle-
ven we het einde van de Koude Oorlog?
Van groot belang is de wijdverbreide
misvatting dat de NAVO de oplossing is
van de grote politieke problemen in het
komende tijdperk. Overal breken con-
flicten uit, in plaats van de Verenigde Na-
ties, die per definitie zoekt naar politieke

compromissen, moet de NAVO het ant-
woord bieden. En wel met een voorha-
mer. Niet alleen in het oude verdragsge-
bied maar ook overal ter wereld waar de
westerse landen hun belangen in gevaar
zien. De Balkan is niet van wezenlijk be-
lang voor de politieke elites in het Wes-
ten, maar het conflict heeft wel een zeer
belangrijke functie, namelijk om het nut
van de NAVO te bewijzen als bewaker
van de internationale vrede. In die calcu-
latie spelen de belangen van de plaatselij-
ke bevolking nauwelijks een rol. Er is
overduidelijk gekozen voor een militaire
optie terwijl andere mogelijkheden niet
zijn uitgeprobeerd.

Een daarvan was een aanbod voor een
vredesmacht onder VN-leiding met deel-
name van Russische en andere troepen
naast die van de NAVO. Dat zou de Rus-
sische diplomatie een kans hebben gege-
ven om een dempende rol te spelen. Rus-
land heeft behalve goede relaties met Mi-
losevic namelijk ook de controle over de
energieleveranties van Joegoslavië. Voor
die Russische medewerking moet door
het Westen een prijs betaald worden.
Misschien via monetaire ondersteuning
van Rusland of andere hulpprogram-
ma’s. Dat betekent geenszins dat de Rus-
sische regering het beste voorheeft met
de plaatselijke bevolking. Voor haar is de
Balkan slechts een pion in een groter
machtsspel. Maar zo’n diplomatiek com-
promis zou de ramp die zich nu voltrekt
hebben vermeden.

GRANDIOOS
Het is te makkelijk om alleen maar te
roepen dat er door bombardementen
geen vrede kan worden afgedwongen. Er
is een plicht voor de tegenstanders om al-
ternatieven aan te beiden. Dat bestaat
momenteel helaas uit het naar voren
brengen van een oplossing die bij de in-
ternationale machtspolitiek ligt en niet
bij de bevolking ter plaatse. Toch is het
van groot belang om de Nederlandse po-
litici af te brengen van het rampzalige
idee dat een grandioze militaire operatie
van de NAVO de bevolking daar zal hel-
pen. Dat wordt nog een hard debat.

Karel Koster,
8 april 1999 

Artikel verschenen in VD AMOK 1999 Nr. 2
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1 Aard van het conflict
De primaire verantwoordelijkheid voor
de gewelddadige vorm die het conflict
heeft aangenomen ligt bij de Servische
elite. Om haar eigen positie bij het uit-
eenvallen van Joegoslavië veilig te stellen
heeft zij de nationalistische kaart ge-
speeld. Als reactie op de hevige repressie
is de Albanese meerderheid in Kosovo
overgegaan tot geweldloos verzet en uit-
eindelijk tot een door de UCK geleide
guerrilla. Het verzet was gerechtvaardigd
vanwege de ernstige schending van de
mensenrechten. Ook het militaire verzet
kun je terecht noemen, zij het dat het
bevangen is door eenzelfde vorm van
nationalisme als waar de Servische lei-
ding aan lijdt, en zich ook schuldig
maakt aan ernstige schending van de

mensenrechten. De legitimiteit van het
verzet is van belang, omdat het impli-
ceert dat zijn vertegenwoordigers aan ta-
fel moesten zitten bij het vinden van een
oplossing. Het werd er daardoor niet
eenvoudiger op, maar dat was onvermij-
delijk. De uiteindelijke oplossing van het
probleem kan alleen maar zijn dat beide
groepen in een groter territoriaal kader
gaan samenleven. Een voorwaarde daar-
voor lijkt een aflossing van de wacht van
de leiders aan beide kanten, zodat niet-
nationalistische kringen een kans krij-
gen. Dat zal wel een zaak van de lange
termijn worden, zeker na wat er tijdens
de oorlog in Kosovo aan wreedheden is
gebeurd. In afwachting daarvan moet je
je ervoor hoeden maatregelen te beplei-
ten die moeilijk omkeerbaar zijn. Dat

geldt in elk geval voor het instellen van
nieuwe landsgrenzen.

2 Preventie
Er is veel te weinig gedaan om deze crisis
te voorkomen. Dat geldt al vanaf het be-
gin van het uiteenvallen van Joegoslavië.
Hier ligt zonder twijfel een grote verant-
woordelijkheid voor de Europese Unie
(EU). De delen van Joegoslavië hadden
nooit als onafhankelijke staten mogen
worden erkend zonder dat ze de positie
van hun minderheden behoorlijk had-
den geregeld. Ook was een veel serieuze-
re poging op zijn plaats geweest om Joe-
goslavië bijeen te houden, met inzet van
ruime geldmiddelen en een perspectief
op toetreding tot de EU voor het gehele
land, en nimmer als afzonderlijke delen.

AMOK OnderzoeksdossierVD

Bijdrage tot het debat over
de Kosovo-oorlog
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Het staat wel vast dat de weigering om
voldoende te investeren in de OVSE als
organisatie met instrumenten om
brandhaarden in een vroeger stadium
aan te pakken zich tijdens de recente cri-
sis duidelijk heeft gewroken. Denk aan
het tekort aan getrainde waarnemers
voor de OVSE Verificatiemissie in Koso-
vo afgelopen herfst.

Vaak gehoord wordt de opvatting dat
bij de overeenkomst van Dayton een
kans is gemist om het probleem Kosovo
op te lossen. Onderschat wordt daarbij
dat Dayton geen dictaat was maar een
onderhandelingsresultaat op basis van
de situatie zoals die op het slagveld tot
stand was gekomen.

Een veel grotere kans is voorbij ge-
gaan in de periode daarna toen het ver-
zet tegen het regime in Servië zelf mas-
saal werd. Op dat moment stond de par-
tij van Milosevic zwak en had er een
krachtig internationaal diplomatiek of-
fensief moeten plaatsvinden om de
kwestie Kosovo te regelen in het kader
van een gedemocratiseerd Servië. Daar
had opnieuw een uitgestoken hand van
de EU bij gehoord. Het is triest om te
zien dat een rechtvaardig verzet pas seri-
eus genomen wordt op het moment dat
het de wapens opneemt.

3 Voorspel
In de herfst van 1998 kreeg de brute
contraguerrilla-campagne van het Ser-
vische leger en de politie tegen het UCK
een nieuwe dimensie met honderden
doden en honderdduizenden vluchtelin-
gen. Bovendien dreigde met de invallen-
de winter een humanitaire noodsituatie
te ontstaan. De Veiligheidsraad eiste
eind september ongehinderde terugkeer
van de vluchtelingen en veroordeelde
het Servische optreden, evenals het ge-
bruik van terroristische middelen van de
kant van het verzet. Voor het geval hier-
aan niet voldaan zou worden kondigde
de Veiligheidsraad nadere maatregelen
aan. Vervolgens dreigde de NAVO-raad
Servië voor eigen rekening met lucht-
aanvallen en stelde half oktober aan de
NAVO-opperbevelhebber in Europa mi-
litaire middelen ter beschikking voor
mogelijke inzet in en rond Kosovo (de
zogenaamde Activeringsorder). Hiermee
had de NAVO zich onder zetdwang ge-
plaatst. Want wie dreigt, moet ook be-
reid zijn zijn dreigementen waar te ma-
ken.

Voorlopig bleef dit de NAVO nog be-
spaard, want een dag later sloot de speci-

ale VS-afgezant Holbrooke een akkoord
met Milosevic.

Afgesproken werd een gedeeltelijke
troepenterugtrekking onder toezicht
van de OVSE. Velen hebben het inbin-
den van Milosevic gezien als een direct
gevolg van de dreiging met geweld. Voor
mij is dat maar de vraag, De geslaagde
Servische militaire campagne maakte
het al voor de hand liggend om een aan-
tal troepen terug te trekken voor de win-
ter. De aanwezigheid van de OVSE was
voor het Servische regime kennelijk ac-
ceptabel op basis van hun neutraliteit.
De Servische verwachting zal zijn ge-
weest dat de waarnemers zouden zien
hoe de UCK onmiddellijk de plek innam
van vertrekkende Servische troepen. In
afwachting van het nieuwe vechtseizoen
konden op die manier rustig varianten
van de campagne worden voorbereid die
later Operatie Hoefijzer zou worden, de
verdrijving van de Albanezen uit Koso-
vo.

Mijns inziens staat vast dat in NAVO-
kringen uit deze episode verkeerde con-
clusies zijn getrokken, met fatale conse-
quenties. Men heeft ten onrechte ge-
dacht dat het in de aard van het Servi-
sche regime lag om gemakkelijk te
zwichten voor reële dreiging met bom-
bardementen. Misschien moet hier staan
dat men dit graag wilde denken. Want zo
hoefde er niet gepraat te worden over
maatregelen die genomen moesten wor-
den als de dreiging vanuit de lucht niet
zou werken. Het was toen allang duide-
lijk dat er een politieke consensus bin-
nen de NAVO bestond om af te zien van
voorbereiding van een scenario met
grondtroepen, het enige dat in het geval
van een catastrofe de bevolking in Koso-
vo werkelijk zou kunnen redden.

4 Motieven
De humanitaire motieven van de heren
Schröder, Fischer, Blair en Cook en ver-
moedelijk zelfs die van mijnheer Clinton
en mevrouw Albright hoeven niet ter
discussie te staan. Van belang is wel te
constateren dat zulke nobele motieven
in lang niet alle gevallen tot doortasten-
de actie leiden.

Mijn stelling zou zijn dat in de inter-
nationale politiek humanitaire motieven
zelden gerealiseerd worden als er niet te-
vens belangrijke belangen op het spel
staan voor de landen die ingrijpen. In dit
geval heeft een motief als het voorko-
men van destabilisatie van buurlanden
en West-Europese landen door vluchte-

lingenstromen ironischerwijs (want de
vluchtelingenstroom werd door de
bombardementen niet verhinderd, inte-
gendeel) een grote rol gespeeld. Maar
daarnaast is de geloofwaardigheid van
de NAVO in zijn nieuwe rol als interven-
tiemacht aan de flanken van het conti-
nent volgens mij doorslaggevend. Het
zou toch ondenkbaar zijn geweest dat de
NAVO eind april zijn vijftigjarig ver-
jaarsfeestje in Washington had gevierd
met de afkondiging van de nieuwe inter-
ventiedoctrine terwijl tegelijkertijd de
Servische legioenen opnieuw honderd-
duizenden Kosovaren voor zich uit had-
den gejaagd als antwoord op het even
onvermijdelijke lenteoffensief van het
UCK.

Dergelijke ‘realpolitische’ nevenmo-
tieven zijn op zich geen reden om een
actie te veroordelen. Het is wel van be-
lang om je er terdege rekenschap van te
geven omdat ze van belang zijn voor de
manier waarop een oorlog wordt ge-
voerd, voor de ingezette middelen en
voor de beperkingen daarbij.

5 Mandaat
Het lijkt duidelijk dat de Veiligheidsraad
in zijn laatste resolutie zichzelf het recht
voorbehield om later terug te komen op
de middelen die nodig zouden zijn om
de partijen in het conflict tot de orde te
roepen. Het is wel mogelijk om een juri-
dische redenering te construeren waar-
bij de laatste Veiligheidsraad-resolutie
toch de mogelijkheid gaf aan landen om
zelf in actie te komen.

Mij lijkt dat verwrongen en bovendien
de deur openen voor toekomstige geval-
len waarbij landen op basis van dergelij-
ke redeneringen het recht in eigen hand
kunnen nemen. Er is eigenlijk maar één
steekhoudend criterium om militair in
te grijpen in een situatie zonder VN-
mandaat: een onmiddellijke noodtoe-
stand waarbij massaal verlies van men-
senlevens dreigt en de Veiligheidsraad
niet bij machte is om te besluiten.

Mijn bezwaar tegen de gang van zaken
rond Kosovo is ten eerste dat deze hou-
ding niet op de proef is gesteld door een
ontwerp-resolutie in te dienen, waarbij
de verschillende posities openbaar zou-
den worden. Ten tweede dat vervolgens
niet is gestreefd naar een zo groot moge-
lijke consensus van de overige landen
om het isolement van Rusland en China
duidelijk te maken. Dat had bijvoor-
beeld gekund door een resolutie in de
Algemene Vergadering aan te nemen die
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lingen in feite mislukt. Wel werd nog een
vervolg afgesproken in Parijs medio
maart, maar dat bracht geen soelaas. De
Albanese onderhandelaars gingen nu, in
afwachting van luchtaanvallen, wel ak-
koord. Inmiddels waren op 26 februari
Servische strijdkrachten en paramilitai-
ren een grootschalige contraguerrilla-
campagne tegen het UCK begonnen. Na
het begin van de bombardementen zou
deze uitlopen op de massale verdrijving
van de Albanese Kosovaren.

Hoewel over de onderhandelingen in
Rambouillet nog steeds niet alles bekend
is, ben ik ervan overtuigd dat er verder
gepraat had moeten worden over een
oplossing voor het vraagstuk van de in-
ternationale vredesmacht. Hoewel het
Servische regime steeds de hoofdverant-
woordelijkheid draagt is daarmee de
NAVO medeverantwoordelijk voor het
uitbreken van de oorlog.

7 Effecten van oorlogsvoering
De directe gevolgen van de bombarde-
menten werden bepaald door de miscal-
culatie van de NAVO over de hardnek-

geen vetorecht kent. Het had de legitimi-
teit van de NAVO-actie aanmerkelijk
kunnen verhogen.

6 Laatste middel?
De gevechtspauze in het najaar van 1998
- een gevolg van internationale druk, de
komst van de waarnemers en de inval-
lende winter - bleek helaas van korte
duur. Al in januari laaiden de gevechten
weer op. De slachtpartij bij het dorp Ra-
cak (45 Albanese slachtoffers als gevolg
van een Servische contraguerrilla-ope-
ratie), waarvan de toedracht nog steeds
niet helemaal duidelijk is, speelde een
cruciale rol bij het mobiliseren van de
publieke opinie en de ‘internationale ge-
meenschap’. De grote mogendheden, ge-
organiseerd in de contactgroep (de VS,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland,
Italië en Rusland) dwongen nieuwe on-
derhandelingen af die plaatsvonden in
Rambouillet.

De besprekingen stonden vanaf het
begin onder druk van de tijd en van de
NAVO-dreiging met luchtaanvallen.
Aanvankelijk leek de Servische kant in te

stemmen met een grote mate van auto-
nomie voor Kosovo. De Albanese kant
had grote aarzelingen, omdat er slechts
een vaag perspectief op onafhankelijk-
heid was, en moest de achterban raad-
plegen.

Op een zeker moment kwam er een
voorstel ter tafel voor het militaire toe-
zicht op de overeenkomst. Dit ging uit
van een internationale vredesmacht on-
der bevel van de NAVO, waarvan andere
landen eventueel deel konden uitmaken.
Dit punt was voor Servië onacceptabel,
terwijl de NAVO-landen in de contact-
groep niet bereid waren hierover te on-
derhandelen. In een aanhangsel bij de
militaire overeenkomst, waarvan ondui-
delijk is of het bij de onderhandelingen
nog een rol heeft gespeeld, werden grote
bevoegdheden voor de NAVO-troepen
in Servië zelf opgeëist.

Cruciaal voor de afloop van de onder-
handelingen was de ultimatieve opstel-
ling van de Amerikaanse delegatie die
duidelijk werd met de komst van de
Amerikaanse minister Albright op 19 fe-
bruari. Daarna waren de onderhande-
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kigheid van Milosevic. En door de wei-
gering van de NAVO om grote risico’s te
nemen voor het eigen personeel.

Het gevolg was dat de bombardemen-
ten geen effect hadden op het beoogde
doel, de bescherming van de Albanese
Kosovaren tegen de Servische repressie.
Je kunt zelfs stellen dat de bombarde-
menten het lijden van de Kosovaren
hebben verergerd. Neutrale waarnemers
waren na het vertrek van de OVSE niet
meer aanwezig en de Serviërs gooiden
alle remmen los bij de massale verdrij-
ving van de bevolking De bombarde-
menten kregen al snel het karakter van
een strafexpeditie tegen het Servische re-
gime waarbij de druk werd opgevoerd
door het bombarderen van de persoon-
lijke bezittingen van de elite en de civiele
infrastructuur (bruggen, elektriciteits-

centrales). Dat stond nog slechts in een
zeer indirect verband met de militaire si-
tuatie in Kosovo. De in Kosovo zelf uit-
gevoerde luchtaanvallen stopten de zui-
veringen al evenmin. Integendeel.
Grondoperaties die wel verschil voor de
bevolking hadden kunnen uitmaken,
werden wegens de hoge risico’s niet on-
dernomen.

Het uitblijven van resultaat leidde tot
grote interne verdeeldheid bij de NAVO,
vooral aan de Europese kant. Sommige
regeringen (Duitsland, Italië) probeer-
den een uitweg te vinden naar onder-
handelingen via bombardementspauzes
en het weer inschakelen van de Russen.
De Britse regering koos voor de vlucht
naar voren met de grondoorlog. De VS
zochten het meer in het opvoeren van de

intensiteit van de luchtoorlog, maar be-
gonnen ook een grondoffensief voor te
bereiden. Door de impasse kwam de ge-
loofwaardigheid van de NAVO alsnog in
het geding.

Uiteindelijk kwam de ontknoping be-
gin juni met een nieuw akkoord waarbij
Kosovo formeel deel bleef van Joegosla-
vië, maar feitelijk een mandaatgebied
werd van de VN. De Servische troepen
werden teruggetrokken en vervangen
door een internationale troepenmacht
met de NAVO als kern en deelname van
de Russen.

Meerdere factoren hebben tot dit re-
sultaat bijgedragen: oorlogsmoeheid bij
de Serviërs, de dreigende onvermijde-
lijkheid van een grondoorlog, het op-
nieuw betrekken van de Russische diplo-
matie bij een oplossing en het feitelijk

begin van een grondoffensief door het
UCK met NAVO-luchtsteun.

Voor mij staat wel vast dat de NAVO
hier door het oog van de naald is gekro-
pen. Belangrijker is dat ik de wijze van
oorlogvoeren zoals boven beschreven
niet acceptabel vind. Weigeren zelf grote
risico’s te nemen, niets ondernemen om
de burgerbevolking te ontzien, vernieti-
ging van civiele infrastructuur - het lijkt
me allemaal niet voor herhaling vatbaar.
Dan laat ik de milieu-effecten en het op-
nieuw op grote schaal inzetten van wa-
pens met verarmd uranium nog maar
buiten beschouwing.

8 Resultaten
Op een aantal punten verschilt de uit-
eindelijke overeenkomst met Belgrado

met wat in Rambouillet was geboden. Er
is een grotere rol voor de VN en de Rus-
sen, de mogelijkheid van een referen-
dum na drie jaar over een uiteindelijke
oplossing voor Kosovo is verdwenen en
er is een vrijwel volledige aftocht van
Servische troepen. Was hier een oorlog
voor nodig? Met NRC-commentator
Heldring kun je vaststellen dat voor Mi-
losevic een nederlaag tegen een over-
machtige vijand blijkbaar eervoller was
dan een afgang aan de conferentietafel.
Dat suggereert dat verder had moeten
worden gezocht naar een manier om zo-
wel voor Servië als voor de NAVO het
gezichtsverlies te beperken en tegelijk de
druk op te voeren. Het meest positieve
punt van de afloop in Kosovo is dat de
verdrevenen terug naar huis kunnen.

Aan de debetzijde staan de nieuwe
verdrevenen (Serviërs en zigeuners), de
nieuwe stap in de richting van een mo-
no-etnische oplossing voor de Balkan en
de verwoestingen en slachtoffers van de
oorlog. Wat mij betreft is ook zeker niet
gebleken dat de NAVO een geschikt in-
strument is voor interventie ten dienste
van de mensenrechten. Daarvoor wordt
deze organisatie toch teveel bepaald
door de Amerikaanse agenda. De Ame-
rikaanse voorkeur voor zelfmandate-
ring, unilateraal optreden en het strate-
gische luchtwapen is voor Europa on-
aantrekkelijk. Anderzijds is Europa mili-
tair afhankelijk van de Amerikaanse mi-
litaire middelen. Dat stelt de Europese
voorstanders van hard militair ingrijpen
voor een dilemma. Ofwel kritisch ak-
koord met de NAVO, maar dan krijg je
het soort oorlogen dat wij niet willen.
Ofwel een eigen Europees militair appa-
raat opbouwen, maar dat kost handen
vol geld en het is niet zeker of dat we-
zenlijk andere resultaten zou produce-
ren.

Geen van beide opties spreken mij
aan. Ik denk dat we veel meer afstand
moeten houden tot het militaire appa-
raat, per situatie onze houding moeten
bepalen aan de hand van een concrete
analyse en verder methoden moeten
ontwikkelen om ook in oorlogsomstan-
digheden vredespolitiek te voeren.

Kees Kalkman
Internationaal secretaris GroenLinks

(1997-2002)

Het bovenstaande is – enigszins bekort – mijn

bijdrage aan het debat over de Kosovo-oorlog

binnen GroenLinks in de herfst van 1999

HERINNERINGSMONUMENT IN PRISTINA, KOSOVO
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KORTE BERICHTEN

Colombia

In Colombia voerde de vredesbewe-
ging rond de ‘Internationale dag van

de dienstweigering’ (15 mei) actie om de
positie van weigeraars van militaire
dienst te verbeteren. In Columbia is er
weliswaar sedert kort een wet die dienst-
weigering op grond van gewetensbezwa-
ren mogelijk maakt, maar het leger trekt
zich daar weinig van aan. Gedwongen re-
krutering is nog steeds schering en in-
slag.

Vredesavond
Amsterdam

Presentaties over de Global Peace In-
dex 2019 (13e jaar) van Marcel

Smits (economicsandpeace.org) en ‘civi-
lian peace keeping’ van Ann Frisch (Non-
violent Peaceforce/Rotary USA) o.l.v.
Sjors Beenker, waarna panelgesprekken
over o.a. nationaal defensiebeleid.

Pakhuis de Zwijger, 1 juli 19:30-22:00
uur, gratis toegang. Meer info:
tinyurl.com/vasjors

Workshop
geweldloosheid

Van 12-14 juli organiseert Nina Koe-
voets een training n.a.v. de publica-

tie van haar boek “Engaging Nonviolen-
ce. Activating Nonviolent Change in Our
World and Our Lives”. Zij schreef dit
boek samen met Veronica Pelicaric.Vero-
nica komt voor deze speciale gelegenheid
van Canada naar Nederland. Aan de orde
komen: Creative & active nonviolence
in today’s world; Conflict Resolution
& Strategic Nonviolence; Resilience and
a culture of peace. Meer info:
tinyurl.com/wsnina.

Marshalleilanden

67keer testte de US atoomwapens
in de jaren 40 en 50 op de dun

bevolkte Marshalleilanden in de Stille
Oceaan. De bevolking was onbeschermd,
kinderen aten radioactieve neerslag. Het
overblijfsel is na politiek druk een tombe
des doods: de bomkrater met 73.000 ku-

bieke meter radioactieve resten en aarde,
halfwaardetijd 24.100 jaar, met een  bolle
betonnen wand omgeven. Deze tijdelijke
oplossing zou uitmonden in een defi-
nitieve. Die kwam er nooit: de krater is
niet afgeschermd tegen zeewater dat op-
komt, nu het klimaat verandert. De
Marshall eilanden kregen in 1986 onaf-
hankelijkheid. Met ruim 60.000 inwo-
ners is er echter geen expertise – laat
staan budget – om dit probleem aan te
pakken.

Glimp van vrijheid

Tijdens de viering van Al-Isra Wal Mi-
naj, waarbij wordt stilgestaan bij de

miraculeuze reis waarbij de profeet Mo-
hammed in één nacht van Mekka naar
Jeruzalem kwam om daar ten hemel op te
stijgen, deed zich een klein wonder voor.
De Ibrahimi-moskee in Hebron, die nor-
maal door een muur verdeeld wordt in
een moskee en een synagoge, werd in zijn
geheel, inclusief de beroemde tuin, open-
gesteld voor Moslims en Joden.

BelgianArms

Twee weken lang zochten journalisten
onder de noemer BelgianArms naar

videomateriaal waaruit blijkt dat er Bel-
gische wapens worden gebruikt in het
conflict in Jemen. Hierbij kregen ze hulp
van een expert van Vredesactie. Ze von-
den meer dan genoeg: geschutskoepels
van CMI Defence, het F2000-machine-
geweer van FN Herstal, Vlaamse onder-
delen voor gevechtsvliegtuigen, schiets-
chijven voor de Emiraten... Het duikt al-
lemaal op in de oorlog in Jemen – aan
beide kanten van het conflict.

Palestijnen
geweerd

De 181 Palestijnse genodigden bij
een gezamenlijke Israëlisch-Pales-

tijnse ceremonie naar aanleiding van
Memorial Day, krijgen van de Israëlische
autoriteiten geen toelating om de cere-
monie in Tel Aviv bij te wonen. Tijdens
de ceremonie van Combatants for Peace
en Parents’ Circle Family Forum, komen
zowel Israëli’s als Palestijnen getuigen

over het geweld dat hun familie werd
aangedaan, over de pijn en de onmacht
die zij ervaren door de huidige situatie in
hun land(en).

Jemen

Vanuit de Nederlandse vredesbewe-
ging is een open brief gestuurd voor

vrede in Jemen. Een Jemen waarin alle
kinderen kunnen spelen. De brief is ge-
richt aan president Hadi en één van de
leiders van Ansar Allah (de Houthi’s). De
brief is een initiatief van Peace SOS en
medeondertekend door 11 mensen af-
komstig uit 9 vredesorganisaties waaron-
der Vredesbeweging Pais. Tekst van de
brief: tinyurl.com/brjemen.

BDS-beweging

BDS staat voor Boycot, Desinveste-
ring en Sancties; middelen waar-

mee burgers in democratische samenle-
vingen zich op geweldloze wijze kunnen
verweren tegen onrecht of onderdruk-
king. De Israël-lobby is er in veel landen
in geslaagd desinformatie te verspreiden
over dit actiemiddel en BDS te associëren
met antisemitisme en terrorisme.

Ook in Nederland wordt vanuit de
pro-bezettingslobby een lastercampagne
tegen BDS gevoerd. Afgelopen maanden
kreeg die een impuls nadat het congres
van GroenLinks een motie aannam,
waarin werd geconstateerd dat BDS een
legitiem middel van verzet is tegen de Is-
raëlische onderdrukking. In het artikel
‘BDS voor dummies’ scheidt The Rights
Forum leugens en waarheid Zie:
tinyurl.com/wlbds.

Doden in
Afghanistan

Volgens de VN-missie in Afghanistan
werden in het eerste kwartaal van

2019 305 burgers gedood door VS- en
andere pro-regeringsstrijdkrachten. In
diezelfde periode vermoorden IS en de
Taliban 227 burgers. Van 49 doden kon
niet worden vastgesteld wie de daders
zijn. Volgens UNAMA is het de eerste
maal dat niet IS en de Taliban de meeste
slachtoffers maken.
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Oud-president
Carter

Recent sprak voormalig VS-presi-
dent Jimmy Carter tijdens een

kerkviering over de redenen waarom
China tegen 2030 de grootste economie
ter wereld gaat worden. Hij ziet maar één
reden: “China verspilt zijn geld niet aan
oorlogen zoals wij”.

Baltic Glory

Een inspirerend initiatief dat al langer
bestaat, maar hier tamelijk onbe-

kend, is “Baltic Glory”. Een ontmoetings-
conferentie van Finse, Zweedse, Oekraï-
ense en Russische dienstweigeraars.
Naast de conferentie is er ook een ten-
toonstelling van anti-militaristische
kunst uit deze landen. Meer info: baltic-
glory.org

Actievoerders het
dak op

Op de ochtend van 25 maart werden
banners neergelaten vanaf het dak

van CMI Defence in Seraing en aan het
Waals parlement in Namen. Activisten
wezen zo het wapenbedrijf en de Waalse
overheid op hun betrokkenheid bij het
conflict in Jemen, dat zijn vijfde jaar in-
gaat.

Aan het gebouw van CMI in Seraing
ontrolden actievoerders een spandoek
met opschrift “Yémen: 60.000 morts.
Stop arming Saudi”. Er werd ook rode
verf uitgegoten, symbool voor het bloed
van de vele burgerslachtoffers, en er wer-
den feiten over de oorlog opgehangen.

Turkije en de PKK

Het conflict van Turkije met de Kur-
distan Workers’ Party (PKK) – dat

al 36 jaar duurt – ging op 20 juli 2015 één
van zijn dodelijkste fases in, toen het
staakt-het-vuren ineen stortte. Sindsdien
werden er 4.280 mensen gedood in Tur-
kije en Noord-Irak. Bekijk de visuele uit-
leg die de International Crisis Group er-
van maakte op tinyurl.com/turpkk.

Fossiele oorlog

Door klimaatverandering zullen
conflicten en migratie toenemen,

wapenwedloop kan ontketenen op Euro-
pees grondgebied.

Europese landen moeten dringende
maatregelen nemen om deze nucleaire
waanzin te de-escaleren. Ze mogen niet
langer aarzelen om het VN-kernwapen-
verbod te ratificeren en om Amerikaanse
kernwapens te verwijderen van Europees
grondgebied. Enkel op die manier kan
een nieuwe nucleaire wapenwedloop
vermeden worden die de Europese veilig-
heid ernstig bedreigt.

Vrijwilligers

Veel vredesorganisaties kampen met
een dringend tekort aan vrijwilli-

gers. Kent u iemand in uw omgeving die
wel wat zou willen doen? Wijs haar/hem
eens op de mogelijkheden. Een kleine
greep uit de vacatures volgt hieronder,
maar er is voor iedereen iets te doen dat
bij hem/haar past.

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid zoekt meer vrijwilligers die in
zijn expositieruimte in de Doopsgezinde
Kerk in Rotterdam bezoekers willen ont-
vangen. Verder zoekt dit museum ie-
mand die de PR wil verzorgen. info@vre-
desmuseum.nl of 06-28350790; Vredes-
beweging Pais zoekt een secretaris (be-
stuurslid) info@vredesbeweging.nl; Vre-
desMagazine zoekt een redactiesecreta-
ris. info@vredesmagazine.nl; Vredes-
Nieuws zoekt correspondenten.
info@vredesmedia.nl

Tentoonstelling

In de Doopsgezinde Kerk te Rotter-
dam, waar het Museum voor Vrede en

Geweldloosheid tijdelijk onderdak heeft
gevonden, is t/m 31 augustus de tentoon-
stelling “Vergeven – Verzoenen” te zien.
Verhalen met foto’s die een indringend
en persoonlijk beeld geven van vergeving
en verzoening wereldwijd. De verhalen
komen van mensen die zelf geweld door-
gemaakt hebben.

In Almere is er t/m 18 juli in het Huis
van Vrede een tentoonstelling over de
verzetsgroep Weisse Rose, die in nazi-
Duitsland actief was. Meer info:
www.vredesmuseum.nl  of 015-
785.01.37

maar door het probleem als veiligheids-
probleem te benaderen wordt gericht op
gevolgen, en niet op oorzaken. Dat
schrijft Stop Wapenhandel in “Fossiele
oorlogen: klimaatverandering, militaris-
me en wapenhandel” dat verschenen is
vlak voor de grote Klimaatdemonstratie
van 10 maart. Bij het handhaven van
controle over fossiele brandstoffen en het
tegenhouden van migranten worden mi-
litaire middelen ingezet, en producten en
diensten van de wapenindustrie. Lees het
complete essay op tinyurl.com/klimessay

Rules4corporations

Vele multinationale bedrijven maken
zich schuldig aan schendingen van

mensenrechten. Tegelijk ontsnappen ze
aan juridische vervolging. Eén van de ini-
tiatieven om dit tegen te gaan, is een bin-
dend verdrag dat de juridische verant-
woordelijkheid van multinationale on-
dernemingen vastlegt voor mensenrech-
tenschendingen door met hen verbon-
den ondernemingen.

Over zo’n een verdrag wordt momen-
teel in Genève onderhandeld. Maar de
Europese landen proberen dit initiatief
uit te hollen, terwijl ze tegelijk via de spe-
ciale arbitragerechtbanken in vrijhan-
delsverdragen een uitzonderingsrecht
voor ondernemingen creëren. Reeds
meer dan 550.000 tekenden de petitie op
stopisds.org.

Venezuela

70Amerikaanse academici en ex-
perts veroordelen de VS-poging

tot staatsgreep in Venezuela
De VS-regering moet stoppen zich te

bemoeien met de Venezolaanse interne
politiek, in het bijzonder met haar stre-
ven naar de omverwerping van de rege-
ring van het land. De acties van de rege-
ring-Trump en haar bondgenoten zullen
de situatie vrijwel zeker verergeren en lei-
den tot onnodig menselijk leed, geweld
en instabiliteit volgens de 70 onderteke-
naars, waaronder Noam Chomsky en Al-
fred de Zayas.

INF-verdrag

De Verenigde Staten trekt zich terug
uit het historische INF-verdrag uit

1987. In een verklaring zegt Pax Christi
Vlaanderen dat dit decennia van vooruit-
gang inzake nucleaire ontwapening on-
gedaan maakt en een nieuwe nucleaire
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de nachtelijke ontmoetingen, scheppen
een bijzondere sfeer van gelatenheid en
weerzin van en tegen de actoren. Als Vi-
degrain zijn maten uiteindelijk vindt,
ziet hij ze bezig met de sabotage van
Duits materiaal dat zij op de vlucht te-
genkomen. De Duitsers hebben hen om-
singeld en de overgave volgt snel als be-
kend wordt dat Parijs is veroverd. De
tekstballon op de laatste pagina: “negen
maanden oorlog en ik heb geen schot ge-
lost” is veelzeggend. Wat een nederlaag!

In het tweede deel is weer de menselij-
ke rups in beweging, verslagen en verne-
derd. Het zijn er steeds meer, maar nu
opgejaagd door de vijand op weg naar
Duitse kampen. De onderlinge menselij-
ke verhouding: kleingeestig, angstig of
groots zijn goed getekend in houdingen
en gezichtsuitdrukkingen. Vriendschap-
pen, solidariteit, de dood en zelfs seks
brengt Rabaté subtiel met zwart, wit en
grijs in beeld. Alles voorzien van droge en
subtiele teksten.

Als de hoofdfiguur uiteindelijk weet te
ontsnappen uit de colonne gevangenen
ervaart hij na een emotionele tocht een
verrassende thuiskomst. Wat is er over
van zijn idealen? 

Anke Polak

De Nederlaag deel 1 en deel 2 (met harde kaft) zijn

uitgegeven door Concertobooks. 

www.concertobooks.nl

SIGNALERINGEN

De Nederlaag 1 & 2
Onlangs verscheen de vertaling

van twee stripverhalen in
boekvorm getekend en ge-

schreven door de veelzijdige Franse teke-
naar Pascal Rabaté in 2016. Plaats en tijd
van handeling: het Franse platteland
waarschijnlijk medio juni 1940 met in de
hoofdrol Amedee Videgrain.

In het eerste deel wordt de lezer mee-
genomen op de tocht van het elfde re-
giment van de franse strijdkrachten
waartoe Videgrain en kompanen beho-
ren. Ze zijn met motorfietsen, paarden en
vrachtauto’s van plan de oorlog te win-
nen van de Duitsers. Jammer genoeg
worden ze onderweg gebombardeerd
door de vijand. Met soms negatieve hu-
mor slaat de hoofdfiguur zich flegma-
tisch door de tegenslagen heen, zelfs als
hij geïsoleerd raakt van zijn groep. Op de
zoektocht naar zijn regiment ontmoet hij
doodgravers, vluchtelingen, burgers en
andere soldaten.

De soms prachtige illustraties, vooral
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Op 24 mei kwam in Utrecht het militair-
industrieel-complex bijeen. Er was 13 miljard

Euro aan Europees geld te verdelen voor onderzoek
naar wapensystemen. Dan komt men graag opdraven.
Tussen de wapenfabrikanten, regering en militairen zat
iemand van Stop de Wapenhandel. Hij hoorde hoe het
leger ons moet verdedigen tegen de 3 R's: van
Russians, Radicals and Refugees. Buiten stonden
activisten tegen oorlog en wapenhandel en solidair met
vluchtelingen; zij eisten EU-geld voor klimaat, maar
niet voor wapens: daar ligt immers de grootste
bedreiging van de veiligheid. 
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Aan de onbekende die mij een
prentbriefkaart stuurde uit Nederland

Je kaart met Groeten uit Holland met

Vijf plaatjes, dierbare vechter voor

Mijn vrijheid, had hier nooit mogen komen,

Eigenlijk; ten eerste, het schaamteloos adres:

Er zijn te veel dorpjes ‘NABIJ ZOMBA, 

MALAWI’ dan dat post zomaar terechtkomt in de 

Mikyu-gevangenis; verder gezien de (naar ik 

begrepen heb) zákken vol protestbrieven, documenten,

Boeken, literaire tijdschriften, prentbriefkaarten,

Telexen, faxen en wat al niet, dagelijks

Binnengekomen bij het Centraal Sorteerbureau der

Posterijen, later doorgestuurd naar mijn 

Hoofdmeester en zijn trawanten en de 

Inlichtingendienst en hun informanten om ze te

Verbranden dan wel te archiveren dan wel in de 

Prullenbak te deponeren: jouw briefkaart had 

Helemaal het recht niet aan te komen in de 

Mikuyu-gevangenis. En hoe kon je raden dat ik

Uiteindelijk mijn Gelasting tot Gevangenneming zou

Tekenen (no.254), 21 oktober, en vreselijk

Verlangde naar de handtekening van een ander mens

Ter ondersteuning (van mijn moed en moreel) 

Zo nodig Nederlands en raadselachtig, gestempeld

Roosendaal, gepost te Den Haag op 23 oktober

1988, ter opbeuring van deze geschokte geest

En deze gevlekte blote voeten, vastgezogen

Aan het doornatte doodsbedreigende ruwe cement

Van Mikuyu’s gevangenisgrond? Maar veel dank,

Veel dank uit naam ook van ons allen in D4!

Jack Mapanje  

Uit: Vrijheid hoe
maak je het?
Uitgeverij de
Geus, 1997

Vertaling: Daan
Bronkhorst 

VredesMagazine3-2019  13-08-2019  00:44  Pagina 36




