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Tijdens de uitbraak van de
coronapandemie was in
Nederland onverwacht La Peste

van Albert Camus het meest verkochte
boekwerk. De reden was duidelijk: men
herkent daarin hoe een dodelijke
epidemie de maatschappij verandert.
Dit boek dat 72 jaar geleden is
geschreven, legt genadeloos bloot hoe
vrijheid uit de maatschappij verdwijnt
als gevolg van de epidemie. Mensen
leven niet meer maar worden geleefd.
Centraal gezag heeft de regie over de
totaliteit van alle mensenlevens met
richtlijnen overgenomen. Het antwoord
van Camus was een oproep om het leven
te verdedigen tegen de absurditeit van
zijn eindigheid en de willekeur waarmee
de dood toeslaat, en wel in termen van
verzet.

Dat standpunt werd extra benadrukt
wanneer Camus een jaar later de pest
gebruikte als thema voor een toneelstuk
L’État de siège (“Staat van beleg”, de term
waarmee in die tijd in verschillende
landen de noodtoestand als een artikel
in de grondwet werd ingevoerd). De
plaats van handeling is niet het
Algerijnse Oran in La Peste, maar Cadiz
in Franco-Spanje. In dit toneelstuk
treedt de pest zelf op als dictator: met
decreten en een bureaucratie van
reglementen, persoonsbewijzen en
attesten en zelfs concentratiekampen.
Gehoorzaamheid aan de regering is in
het stuk niet alleen berusting in
gestuntel en ontoereikendheid, maar
erkenning van de dood als ad-
ministratieve noodzaak. Het stuk is
duidelijk een verwijzing naar het pas

verdreven Derde Rijk en een protest
tegen militaire discipline en blinde
gehoorzaamheid. Op de pest kan een
naar “leidersbeginselen” luisterende
maatschappij niet het adequate
antwoord zijn.

In de afgelopen maanden konden we
wereldwijd parallellen vinden naar
Camus’ absurde theaterstuk. Regerings-
hoofden die zich met de macht van het
coronavirus hebben geïdentificeerd
door een staat van beleg uit te oefenen
en militaire leiding af te kondigen.
Dergelijke situaties bestonden in
Hongarije, Italië, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië.

Zoals president Macron van Frank-
rijk, die met de woorden “wij zijn in
oorlog!” de noodtoestand afkondigde.
Zijn “lock-down” was een reeks van
spertijdmaatregelen: niemand mocht
zijn woning verlaten zonder een
document dat men vijfenzeventig jaar
geleden een Ausweis zou noemen.

In Spanje gold een gelijkaardige
noodtoestand met de bepaling dat alle
steden zouden worden afgesloten zoals
gold in het Oran van Camus.

In het Hongarije van Orban geldt deze
noodtoestand zelfs voor onbepaalde
tijd: de premier mag bij decreet regeren
en elk publiek commentaar op zijn
besluiten is strafbaar.

In Slovenië gebruikt Janez Jansa het
virus om steun aan immigranten te
weren en artistieke vrijheidsbewegingen
in de bezette lege kazernes en fabrieken
als Metelkova en Rog het zwijgen op te
leggen.

In april verklaarde president Trump

van de VS dat hij de bevoegdheid had
vanuit zijn absolute macht bevelen te
mogen geven.

In Indonesië zijn sites van critici op
coronamaatregelen gehackt door
geheime diensten, die deze critici
vervolgens beschuldigen van
propaganda voor plunderingen. Ook
worden willekeurige personen als
anarchisten opgepakt.

Noodtoestanden kunnen dus worden
gehandhaafd tegen sociale protesten
voor het geval regeringen niet bereid
zijn de sociale gevolgen van de corona-
crisis op te vangen. Het gevolg hiervan is
dat “nationale solidariteit” met
regeringsmaatregelen gepaard gaat met
versterking van de openbare orde,
waarbij veelal het leger wordt ingezet.
Dit soort solidariteit waarmee die
discipline wordt gevorderd is fun-
damenteel strijdig met de werkelijke
solidariteit waarmee wij als mensen ons
proberen te verenigen tegen de dood. En
daarom mag de discipline die het belang
van onze collectieve gezondheid vordert
niet leiden tot het totalitaire rijk van
militarisme. Want het leven heeft
voorrang. Ware solidariteit moet tot
vrijheid leiden. De staat van beleg kan
alleen door dit bewustzijn worden
opgeheven.

Jan Bervoets

De machtsgreep van het
coronavirus – Staat van beleg?

FOTO VOORPAGINA:
Demonstratie van West Papoea
Movement bij bezoek Indonesische
president. Foto: Roel Wijnants
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Waarom wilde je meer over
geweldloosheid leren?

“In mijn land is geweld de norm: mensen
zoeken geen andere manieren om hun
geschillen aan te pakken en dan escaleert

Zuid-Soedan. Maar toen kwamen er veel
uitdagingen die ons weer in conflict
brachten. De rebellen die in het noorden
hadden gevochten, integreerden niet en
begonnen te vechten met soldaten die
loyaal waren aan de president. Die strijd
stortte het nieuw gecreëerde land in de
bloedige burgeroorlog die nog steeds
doorgaat. Het waren de raciale en religi-
euze kwesties die de strijd met moslims
in het noorden veroorzaakten, maar nu
moeten we het land opbouwen. Wat we
nodig hebben is geweldloze communica-
tie, zodat men kan communiceren zon-
der toevlucht te nemen tot geweld.”

Wat waren de belangrijkste dingen die
je leerde op de training?

“Het belangrijkste waren de voorbeelden
die we kregen tijdens de speurtocht naar
geweldloosheid. Daarin kwamen men-

de situatie snel in vuist- of vuurgevecht.
Veel mensen zijn geradicaliseerd: ze gelo-
ven alleen in geweld. Ik wilde andere ma-
nieren vinden om met conflicten om te
gaan en die leren aan de jongere genera-
tie.

“Omdat ik opgroeide tijdens de oor-
log, ik ben geboren in 1983, dacht ik dat
mensen als agressief worden geboren.
Pas op school leerde ik voor het eerst over
vreedzame landen. Dat was een eye-ope-
ner voor me en motiveerde me manieren
te vinden om mijn eigen land vreedzaam
te maken.

“Soedan was toen één land. Na het vre-
desakkoord tussen het zuiden van Soe-
dan, dat voornamelijk christelijk is, en
het Islamitische noorden, kregen we na
de oorlog de kans om te beslissen of we
één Soedan wilden blijven of ons eigen
land wilden zijn. En in 2011 was daar

Geweldloosheid in Soedan
Waren mensen zich bewust geweest
van geweldloosheid in mijn kindertijd,
had de oorlog niet 20 jaar hoeven
duren. Dit zei Jacob Aluong tegen Nina
Koevoets toen zij hem interviewde.
Jacob nam deel aan een training over
geweldloosheid als een levensstijl en
manier om persoonlijke en sociale
conflicten op te lossen. Nina verzorgde
deze training. Zij geeft meer trainingen
en workshops, ook in Nederland. Alles
erover vindt u op: www.peace-
power.org. De meest interessante
gedeelten van het interview leest u
hieronder.

Interview met Jacob Aluong

JONGENS VAN DE KONYOMARKT, DJOEBA
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sen naar voren met een lange geschiede-
nis, mensen die opkwamen voor veran-
dering. Zelfs nu kijk ik nog wel eens naar
die voorbeelden, en put hoop uit de ver-
schillende mensen die al een pad van ac-
tivisme hebben gecreëerd.

“Ook de rollen in sociale verandering
zijn me bijgebleven. Het kwam in me op
toen ik naar Capitol Hill in Washington
DC ging, een paar maanden geleden, om
congresleden te ontmoeten: ik dacht na
over hoe hervormers via beleid op zoek
gaan naar verandering en hoe reëel de in-
vloed van bepaalde mensen is. Ik maakte
deel uit van een poging om te pleiten
voor het aannemen van de Global Fragi-
lity Act: een wet die de Amerikaanse re-
gering richtlijnen geeft bij het omgaan
met kwetsbare landen. In plaats van te
wachten tot een land instort, zouden de
VS eerder moeten optreden. Het was be-
moedigend om deel uit te maken van dit
proces met beleidsmakers om dingen te
veranderen voor een betere samenle-
ving.”

Kun je meer vertellen over hoe je in
jouw land iets hebt gedaan of toegepast
dat je hebt geleerd tijdens de training?

“Geweldloze communicatie heb ik een
aantal keer op informele manieren ge-
bruikt om jongeren te helpen. Ik pro-
beerde een bende gewelddadige tieners te
benaderen, maar ze wezen me af, totdat
een van hen me aan de leider voorstelde.
Na hem een paar keer gesproken te heb-
ben, overtuigde hij de anderen, ongeveer
80 tot 100 kinderen, om me uit te nodi-
gen voor een feestje. Ik sprak hun daar
toen over hoe ik sommige dingen verme-
den had om mijn toekomst op te bou-
wen. Ik erkende dat het hun recht is om
te spelen, maar dit kunnen ze ook op een
verantwoorde manier doen, zonder an-
deren te schaden. Wanneer ze alcohol
misbruiken, vechten en gearresteerd
worden zal dat het einde zijn van hun op-
leiding en toekomst. Sommigen waren
dronken en konden niet echt luisteren,
maar anderen waren nuchter en ze be-
dankten me dat ik was gekomen. Door-
dat ik geleerd had behoeften te begrijpen
om conflicten op te lossen, realiseerde ik
me dat de kinderen wilden spelen, plezier
maken, dansen en gelukkig zijn. Deze er-
kenning van hun behoeften was belang-
rijk voor hen.

“Ik werd close met de leider en ont-
moette hem elk weekend. Ik vroeg hem
hoe hij gekend wilde worden in de we-
reld: als een roversbende, zoals ze zichzelf

noemden? Maar hij wilde dokter wor-
den. Dus ik vroeg hem hoe hij dat zou
doen, als hij in deze bende zit. Vervolgens
gaf ik hem een opdracht: schrijf een hele
pagina op hoe je herinnerd wilt worden
als je sterft op 100-jarige leeftijd. Hoe

me gevraagd om met ze te komen praten
en ze te leren hoe ze hun verschillen van
mening kunnen uiten en oplossen. Dus
ik werd hun bemiddelaar en loste hun
conflict op met de vaardigheden die ik nu
heb.

“Iets anders wat ik hier in Zuid-Soe-
dan doe, is regeringsfunctionarissen ont-
moeten. Ik vond een paar vrienden die
dicht bij hen stonden en slaagde er zo in
hen te ontmoeten. Ik kwam erachter dat
sommigen van hen zeer onwetend zijn
over het effect van hun acties op de bur-
gers en de vrede in het land. Ik heb geen
sociale wetenschappen gestudeerd, maar
dankzij de seminars die ik heb bijge-
woond en de boeken die ik heb gelezen,
heb ik ze wel wat te vertellen.

“Onze regeringsfunctionarissen zijn
voormalige rebellen. Ze vochten tegen de
Soedanese regering om onafhankelijk te
worden. Ze hebben gewoon hun militai-
re uniform omgewisseld voor het pak
van de zakenman om er uit te zien als po-
litici. Activisten moeten weten met wie ze
te maken hebben en voorzichtig zijn.
Sommige mensen die uit het buitenland
zijn teruggekeerd denken dat ze activis-
me kunnen beoefenen zoals het in de
westerse wereld wordt gedaan. Misschien
zullen de ambtenaren hun ervan be-
schuldigen bondgenoten te zijn van an-

wordt je levensverhaal voorgelezen? Hij
kon de pagina niet vullen en zei de bende
te verlaten.

“Dit kan natuurlijk gevaarlijk zijn, dus
bij de volgende ontmoeting spraken we
over enkele strategieën. We besloten dat
hij de volgende bijeenkomst van zijn
groep zou uitstellen. Zo ontmoetten ze
elkaar lange tijd niet en de bende was een
beetje gefrustreerd dat hij niet kwam op-
dagen. Maar uiteindelijk was dat het ein-
de van de groep! De leider weet niet meer
waar alle groepsleden zijn. Sommigen
zijn weer thuis, sommigen niet. Ze riepen
hem terug om weer de leider te zijn, maar
hij weigerde. Dat vertelde hij me een aan-
tal maanden later, toen ik hem tegen-
kwam op mijn werk. Ik had namelijk
mijn manager gevraagd hem een baantje
te geven, want als hij geen werk zou heb-
ben, zou hij in de verleiding komen om
terug te gaan. Mijn baas zei dat hij kon
helpen de zonnepanelen te onderhou-
den.

“Ik gebruik geweldloze communicatie
ook met twee voetbalteams. Ze hebben

JACOB ALUONG
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dere regeringen of groepen, of denken
dat ze het land willen overnemen. Som-
mige ambtenaren hebben geen enkele
opleiding genoten. Als voormalige rebel-
len luisterden ze naar degenen met hoge-
re rangen, en nu verwachten ze gehoor-
zaamheid: dus wanneer ze met een beleid
komen, zal het gebeuren zoals zij dat wil-
len. En wanneer burgers het niet eens zijn
met de politici kunnen ze gemakkelijk
worden gearresteerd, of in de gevangenis
gegooid, of bedreigingen ontvangen.

“Maar een democratie betekent dat je
onenigheid toestaat. Je moet er rekening
mee houden dat iemand het oneens is
met de stelling die je betrekt, en niet met
jou als persoon. Het probleem en de per-
soon onderscheiden, dat is een krachtige
filosofie die ik heb geleerd van Gandhi. Ik
blijf met deze ambtenaren praten over
respect en leg uit dat ze in hun behoeften
kunnen voorzien zonder het land weer
naar een oorlog kunnen brengen. Dat is
namelijk wat iemands stem ontkennen
kan doen.”

Geert van Oorschot
(1909-1987)

Onder de dienstweigeraars
die geen beroep deden op
nieuwe dienstweigeringswet

van 1923, was Geert van Oorschot,
afkomstig uit een links milieu in
Vlissingen. Begin 1929 weigerde hij te
voldoen aan de oproep voor militaire
dienst.

Vanwege zijn oratorische talenten,
waarmee hij de president van de
krijgsraad in Den Bosch imponeerde,
kreeg Van Oorschot een gevangenis-
straf van acht maanden opgelegd en
zijn medebeklaagden het standaard-
tarief van tien maanden gevangenis-
straf. Hij ging in hoger beroep en kreeg
van het HMG op 11 juni 1929 alsnog
de gebruikelijke gevangenisstraf van
tien maanden. De gedichten die hij
daar schreef bracht hij bijeen in de
bundel ‘Gevangenis’ uit 1931. Een
citaat:

Ik moet op transport
Naar het Haagse hof
Krijg ik een jaartje
Dan is ’t nog een bof.

Het rijmt wel. De poëziebundel
oogstte bewondering van activiste en
dichter Henriëtte Roland Holst, aan te
nemen meer vanwege de inhoud dan
de vorm. Andere critici, zoals Jac van
Hattum, Maurits Mok en Simon
Vestdijk, lieten geen spaan van het
dichtbundeltje heel.

Het werd uitgegeven door het
schrijverscollectief Links Richten, een
initiatief van onder meer schrijver en
later Spanje-ganger Jef Last. De eerste
druk van 2.000 exemplaren en de
tweede druk van 1.000 exemplaren
raakten helemaal uitverkocht. Het
verkoopsucces maakte Van Oorschot
duidelijk dat hij literair beter bezig kon
zijn als uitgever en (later) als
prozaschrijver. Hij werd een succesvol
uitgever, onder meer van de befaamde
dundrukedities van de Russische
Bibliotheek. Ook gaf hij W.F. Hermans
en Gerard Reve uit, maar in zijn
eigenzinnigheid slaagde hij erin met
heel wat van zijn topauteurs in onmin
te raken.

Onder de indruk van de opkomst
van het nationaalsocialisme in
Duitsland pleitte hij van het begin van

de jaren dertig voor een aanvalsoorlog
tegen Hitler: het ging niet om
socialisme versus kapitalisme, niet om
pacifisme versus militarisme, maar om
democratie versus dictatuur.

Indachtig de leus “wie in zijn jeugd
niet links is, heeft geen hart, wie het
later nog is, geen verstand” schoof Van
Oorschot in de loop van zijn leven
door het hele spectrum van de linkse
beweging en eindigde in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw
als sympathisant van DS70 op de
rechtervleugel van de sociaal-
democratie.

Over de opstelling van dienst-
weigeraars als Van Oorschot ná hun
dienstweigering maakte Jef Last nog de
rake opmerking: “Als bij vele
dienstweigeraars is het jammer dat hun
grote daad in het verleden ligt.”

Stan Meuwese

BEKENDE DIENSTWEIGERAARS
vóór de Tweede Wereldoorlog

Vind je het belangrijk dat meer mensen
leren over geweldloosheid en
‘vredeskracht’? En zo ja, waarom?

“Ja, ik zou zelf ook nog meer hierover
willen leren. Ik heb het ‘Nonviolence
Handbook’ meegebracht van de training
en daarin over voorbeelden van geweld-
loosheid gelezen die ik hier in praktijk
gebracht heb zien worden.

“Een schoolklas blokkeerde, nadat hun
leraar werd ontslagen, de ingangspoort
van de school voor een week zodat geen
enkele student, leraar of personeel nog
toegang had. De politie kwam kijken wat
er gebeurde, maar ze zagen dat ze nog
maar kinderen waren, dus ze kwamen
niet tussenbeide. En de leraar kwam later
weer terug. Ik vroeg één van de studenten
of ze wist dat ze geweldloosheid beoefen-
den. Ze zei: ‘Nee, we verdedigden gewoon
onze rechten.’ Het ging om hun leraar
Engels en het vinden van een leraar En-
gels is moeilijk. Voor de kinderen is
school hun toekomst, dus het was alsof
hun toekomst werd weggenomen.

“Een ander voorbeeld is de ‘Broodop-
stand’ in Soedan. Ik telde de maanden
vanaf het begin, en het leek op wat ik in
de boeken las: zes maanden kan genoeg
zijn om iets te bereiken door geweldloze
methoden te gebruiken.

“Toen ik op een avond aan het lezen
was, dacht ik: ‘Stel je voor dat mensen
zich bewust waren geweest van geweld-
loosheid toen ik een kind was... dat ze de
straat op zouden zijn gegaan en hun be-
hoeften hadden uitgesproken. Als ze zon-
der wapens naar een onderhandelingsta-
fel waren gekomen... Welke resultaten
zouden ze hebben behaald? De oorlog
zou dan niet meer dan 20 jaar geduurd
hebben!’ Ik ben er dus sterk van over-
tuigd dat geweldloosheid vanaf de basis-
school tot de universiteit onderwezen
zou moet worden. Ik geloof dat er kracht
is in de mensen, mensenkracht, vredes-
kracht!

Nina Koevoets
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Klimaatverandering en
inheemse bevolking

Het verhaal van Raki Ap voorzitter van
Free West Papua Campaign
Netherlands voor de lezers van
Vredesmagazine. Het perspectief ligt
op klimaatverandering en de
oplossing daarvoor vanuit het
oogpunt van de inheemse bevolking.
In dit geval is dat het specifieke
perspectief vanuit West-Papoea en de
Papoea’s. Raki Ap belicht de grond-
oorzaken die hij hier in Nederland en
elders in de wereld eigenlijk
onvoldoende benoemd ziet worden,
terwijl hij toch ziet dat juist die
verhalen de oorzaken echt bloot-
leggen waarom we in deze situatie zijn
terechtgekomen.

energie, kolen en mijnbouw en natuur-
lijk ook door de enorme ontbossing die
het proces versnelt. Al deze activiteiten,
zo blijkt uit onderzoek van wetenschap-
pers en gerenommeerde organisaties,
vinden veelal plaats in gebieden van in-
heemse volkeren, waaronder West-Pa-
poea. Van de ontbossing, aldus het IPCC
(Intergovernmental Panel for Climate
Change van de Verenigde Naties), vindt
bijna 97 procent plaats in oeroude regen-
wouden zoals de Amazone, Congo en
West-Papoea dat met het oosten van het
eiland Papoea-Nieuw-Guinea samen het
op twee na grootste regenwoud ter we-
reld heeft. Relevant is dus wat daar ge-
beurt.

KLIMAATRACISME
Kijkend naar wat er allemaal gebeurt kun
je zeggen dat het het klimaatracisme is,
een woord waarbij heel veel mensen de
wenkbrauwen fronsen. Maar het is ei-

genlijk niet raar als je inzoomt op bij-
voorbeeld de situatie in West-Papoea.
Klimaatracisme wordt vertaald naar een
vorm van superioriteit, waarin het ene
ras zich boven het andere stelt, wat syno-
niem staat voor racisme en in dit geval
dus klimaatracisme. De activiteiten van
multinationals zoals BP met locaties in
West-Papoea, Freeport McMoRan (met
’s werelds grootste goudmijn en de derde
grootste kopermijn ook in West-Papoea)
en de palmolieplantages die heel veel le-
veren aan bijvoorbeeld Unilever in Ne-
derland schaden het milieu en schaden
de inheemse bevolking. Daarbij investe-
ren Nederlandse banken als ABN, ING
en Rabobank in dat soort projecten in
West-Papoea. Maar ook Nederlands
grootste pensioenfonds ABP dat bijvoor-
beeld investeert in foute palmolie voelt
zich blijkbaar superieur.

Kennelijk doet het hun er niet toe wat
die investeringen voor gevolgen hebben

De klimaatcrisis, stijgende zee-
spiegel en de enorme CO2-uit-
stoot komen vooral door de be-

drijven, die gebruik maken van fossiele

West-Papoea
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voor de lokale bevolking, zoals de Pa-
poea’s in dit geval. Indirect komen die in-
vesteringen terecht bij de veiligheidstroe-
pen in Indonesië die grove mensenrech-
tenschendingen hebben gepleegd in
West-Papoea. Hiervan getuigt het rap-
port van Amnesty International uit 2018
met de titel “Killing with inpunity West
Papua, don’t bother, just let them die”.
Nou dat onrecht maken dit soort investe-
ringen mogelijk. En ze gedogen dit ge-
weld kennelijk, want de investeringen
gaan gewoon door. Afgelopen maart ging
er een nieuwe delegatie naar Indonesië
onder leiding van koning Willem-
Alexander met een hoop bewindslieden
en het bedrijfsleven om weer mooie pro-
jecten aan te boren voor economisch ge-
win en weer kijken ze niet om naar wat
daar zoal gaande was en nog steeds is in

bijvoorbeeld West-Papoea ook bekend
als voormalig Nederlands Nieuw-Gui-
nea.

HET INHEEMSE PERSPECTIEF
Dat maakt dit perspectief zo belangrijk
in de klimaatdiscussie, omdat de eerste
oplossingen die voor de hand liggen zijn:
Bescherm de regenwouden en bescherm
de beschermers van regenwouden, na-
melijk de inheemse bevolking. Dit is het
perspectief dat ik mis in de brede inter-
nationale klimaatdiscussie, waar ik ove-
rigens wel mooie stappen gezet zie wor-
den. Dat komt met name door het in-
heemse perspectief. Mijn rol hier in Ne-
derland bijvoorbeeld is dit kennelijk als
verrassing naar voren brengen bij milieu-
organisaties en klimaatbeweging en
waarbij de klimaatbeweging dit enorm
omarmt en dit perspectief ook onder-
streept, omdat het in lijn is met de uit-

komst van het IPCC-rapport van de Ver-
enigde Naties.

En ja, dit gaat verder. Ook internatio-
naal zie ik collega’s, inheemse activisten
en leiders die zich openlijk uitspreken
over hun rol in het beschermen van 80%
van de wereldbiodiversiteit in de weten-
schap dat zij maar 5 procent deel uitma-
ken van de wereldbevolking. En dit is
waar we het over zouden moeten hebben
als we klimaatverandering serieus nemen
want de tijd is onze grootste vijand. De
klimaatwetenschappers benoemen 10
jaar wat ze ons geven en ik hoor nu al ge-
tallen van 3 jaar waarbij we echt onom-
keerbare gevolgen zullen zien als we niet
drastische maatregelen nemen.

ONGEHOORD
Dat gezegd hebbende kunnen we niet
wegkijken. Dat is ook wat ik altijd zeg tij-
dens mijn presentatie of pitch van de
oorzaak, namelijk kolonialisme, kapita-
lisme en racisme. Dit zijn de elementen
die wij dagelijks terugzien in bijvoor-
beeld West-Papoea. Maar wat hetzelfde is
in bijvoorbeeld de Amazone, Afrika en
andere gebieden. De mensen die het
minst hebben bijgedragen aan klimaat-
verandering zijn als eerste het slachtoffer
al vele decennia lang geleden, omdat dit
soort perspectieven en verhalen nooit
zijn gehoord, nooit een platform hebben
gekregen bij de mainstream media.

Ik zeg met als resultaat de klimaatver-
andering zoals we die vandaag meema-
ken. En als we dit soort grondoorzaken
niet benoemen, niet aanwijzen, laat staan
aanpakken, dan gaan we deze wedstrijd
verliezen. Dat is de boodschap die ik uit-
draag binnen de klimaatbeweging en het
wordt echt omarmd. Ik zie mooie stap-
pen gezet worden, maar gezien het tijd-
bestek moeten we alles op alles zetten om
de meest voor de hand liggende oplossin-
gen op tafel neer te leggen bij de besluit-
vormers, nationaal, Europees en interna-
tionaal.

Alleen dan kunnen we in mijn bele-
ving echt een kans bieden om de vernie-
tiging van onze aarde te voorkomen.
Daarbij gaat het om de rechten van in-
heemse volkeren te beschermen. Voor
het ene inheemse volk is dat de landrech-
ten, voor het andere is dat mensenrech-
ten en voor de Papoea’s betekent dat het
recht op zelfbeschikking, zodat we con-
trole hebben over ons eigen land, onze ei-
gen bossen en onze eigen mineralen. Een
ding staat vast wij zullen in harmonie le-
ven zoals we dat eeuwenlang hebben ge-

daan met de natuur en met de dieren.
Dat is het perspectief dat ik naar voren
breng. Dit loopt ook synchroon met on-
ze campagne voor vrijheid, wat het mi-
lieu- en klimaatperspectief naar voren
brengt. Dit is een handreiking naar lan-
den en naar regeringen, maar ook naar
milieuorganisaties en de klimaatbewe-
ging.

OPTIMISME
En het slaat goed aan. Mensen zien dat
dit perspectief onmisbaar is willen we de
klimaatproblematiek kunnen aanpak-
ken. Wij zijn ontzettend optimistisch, ge-
zien wat we hebben bereikt in West-Pa-
poea in de afgelopen tien jaar. Gezien de
klimaatverandering is het een belangrijk
item in de Pacific. We zien daar enorm
veel draagvlak voor ons verhaal en inter-
nationaal zien we dit ook groeien. Dit
perspectief is niet alleen belangrijk als
oplossing voor West-Papoea, maar ook
voor voormalig kolonisator Nederland
dat de Papoea’s in de jaren zestig zelfbe-
schikking beloofde. Het biedt enorme
kansen om de Nederlandse kennisecono-
mie maximaal in te zetten en te benutten
voor de opbouw van West-Papoea. De
Papoea’s kunnen zelf de kosten dragen.
Niet de vuile industrie moet opgebouwd
worden, maar innovatie ten behoeve van
de groene transitie is ook in West-Papoea
keihard nodig. Nederland, met de inter-
nationale stad van vrede en recht Den
Haag als hoofdstad, moet zich inzetten
voor zelfbeschikking van West-Papoea
en komt dan Nederland haar morele ver-
antwoordelijkheid aan West Papoea na.
Tegelijkertijd biedt dit een enorme po-
tentie voor de Nederlandse werkgelegen-
heid als West-Papoea haar gerechtvaar-
digde zelfbeschikking krijgt. Een win-
winsituatie. Dus ik ben optimistisch. Tot
zover, hartelijk groet, Raki.

Raki Ap

Vlog van Raki Ap waarin hij vertelt over een

crisis in West-Papoea door de stilte in Nederland

https://tinyurl.com/vlograki

Free West Papua Campaign. https://

www.freewestpapua.org

Indonesia: “Don’t bother, just let him die”:

Killing with impunity in Papua. https://

tinyurl.com/papuakill

DEN HAAG, APRIL 2016. DEMONSTRATIE 
VAN WEST PAPOEA MOVEMENT BIJ BEZOEK
INDONESISCHE PRESIDENT
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half mei tot enkele honderden beperkt is
gebleven, en 2 doden – een klein aantal
vergeleken met Israël, met meer dan 265
doden.

Maar het Gezag loopt nu tegen een le-
vensgroot dilemma aan. Hoe de steden te
openen wanneer er niet voldoende test-
kits zijn, geen beschermende kledij en
medische uitrusting, geen ziekenhuis-
bedden met verzorgend personeel en op-
geleide artsen, in het waarschijnlijke ge-
val dat er grotere aantallen viruspatiën-
ten komen? Gaat Israël coronaviruspa-
tiënten opvangen die in de bezette Pales-
tijnse gebieden niet kunnen worden be-
handeld? En hoe zit het met het testen,
volgen en isoleren van patiënten – een
voorwaarde voor een geleidelijke open-
stelling van de samenleving? Het brede
en effectieve gebruik van apps op de Wes-
telijke Jordaanoever is moeilijk voorstel-
baar. Op de achtergrond speelt de vraag
hoe het Palestijns Gezag leiding kan ge-
ven aan een crisis van zulke omvang
wanneer het zelf in zijn economisch
voortbestaan wordt bedreigd?

APPS ONTWIKKELING
Een belangrijke oorzaak van mogelijke
verspreiding van het virus is het op en
neer reizen van de vele tienduizenden Pa-
lestijnse arbeiders die in Israël werken.
Arbeiders zijn met elkaar in contact bij
de checkpoints en ontmoeten mensen
zowel in Israël als de West Bank.

Tussen haakjes: Voor hun reisvergun-
ning moeten deze arbeiders op het mo-

De maanden april en mei zijn
Bethlehem en de West Bank
dicht, in lockdown, wat betekent

dat mensen in principe thuis blijven en
de politie op centrale knooppunten con-
troleert. Ook het verkeer tussen de steden
ligt zo goed als stil, evenals dat tussen Is-
raël en de West Bank.

Overal is er onderlinge solidariteit,
binnen en buiten de families. Dat vari-
eert van het tijdelijk niet innen van huur
en het geven van maaltijden aan mensen
die alleen wonen of geen familie hebben,
tot de organisatie van voedseltranspor-
ten van de ene stad naar de andere. Er
zijn hulpcomités actief in de steden en
dorpen.

Je ziet soms verschillende zorg- resp.
bezorgdheidscirkels. De eerste zorg gaat
uit naar de familie en de mensen in de di-
recte kring. Maar omdat de familie van
zoveel Palestijnen verspreid over de we-
reld leeft, worden veel lockdown-ervarin-
gen via sociale media uitgewisseld en
breidt de emotionele zorg zich ook uit
naar familieleden en bekenden elders.

Internet wordt natuurlijk steeds be-
langrijker. Mijn werkgever, het Arab
Educational Institute, maakt zich op om
dit jaar een ‘zomerschool’ zowel online
als offline te organiseren met mensen in
binnen- en buitenland. Scholieren en
jonge vrouwen zijn op het moment actief
in het verzamelen van verhalen van on-
derlinge hulp.

KWETSBAARHEID
De toekomst drukt en is onzeker. Econo-
misch hebben de meeste bedrijven in de
West Bank nauwelijks reserve en moeten
vrezen voor hun voortbestaan zonder de
overheidssteun zoals die in andere lan-
den wordt verleend. Bedrijven betalen op

het moment geen of half salaris. Er is
geen werkloosheidsuitkering of bijstand.
Het werkloosheidspercentage is sowieso
al hoog, tenminste 20% in de West Bank.
De familie is het vangnet, soms de mos-
kee of kerk. Het Palestijns Gezag ver-
wacht in de komende maanden een grote
daling van inkomsten. Het is hoogst on-
zeker of de EU, Japan of Golfstaten in de
komende jaren het Palestijns Gezag op de
been zullen houden.

Op het medisch vlak is de situatie in
Gaza extreem kwetsbaar, zowel door de
snelle verspreidingskans van het virus in
de opeengepakte kampen als de bijna-in-
storting van de publieke gezondheids-
zorg in de afgelopen decennia als gevolg
van de afsluiting, vooral van de kant van
Israël. Gelukkig is het aantal patiënten
vooralsnog klein en getraceerd.

Ziekenhuizen in de West Bank hebben
niet de middelen om een substantieel
aantal coronavirus-patiënten op te ne-
men. De ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem
staan op instorten, zei de Israëlische bur-
gemeester van Jeruzalem onlangs – nor-
maal niet de persoon die de noodklok
luidt over het gebrek aan voorzieningen
in Arabisch Oost-Jeruzalem. Die zieken-
huizen zijn nauwelijks toegerust voor de
opvang van coronavirus-patiënten.

Toen begin maart de eerste coronavi-
ruspatiënten onder toeristen in Bethle-
hem opdoken, reageerde het Palestijns
Gezag alert met een snelle lockdown in
Bethlehem en later de gehele West Bank,
zodat het aantal patiënten met het virus

Crisis in
drievoud

De corona-pandemie heeft in Nederland al
grote gevolgen. Voor onze gezondheidszorg,
voor onze bewegingsvrijheid, voor onze
economie. In conflictgebieden zijn deze
gevolgen nog vele malen groter, zo lazen we
onder andere op de weblog van Toine van
Teeffelen die sinds 1995 in Bethlehem woont
en het onderstaande verhaal speciaal voor
VredesMagazine heeft geactualiseerd.

Westbank

MOSLIMS EN CHRISTENEN HOUDEN EEN GEBEDSACTIE TEGEN ZIEKTEN EN ONRECHT.
RECHTS DE MUUR DIE DE PALESTIJNEN IN HUN BEWEGINGSVRIJHEID BEPERKT.
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ment een app op hun mobiel installeren
die het voor het militair bestuur mogelijk
maakt om meldingen en documenten
die men op de mobiel ontvangt, te con-
troleren, evenals de locatie van de mo-
bielhouder. Het Israëlisch militair be-
stuur zegt deze onbeperkte toegang tot
informatie op de mobiels aan te gaan
passen nadat enkele mensenrechtenor-
ganisaties tegen de app bezwaar hadden
aangetekend bij het Israëlisch Hoogge-
rechtshof. Waar er nu overal ter wereld
discussie is over hoe democratische con-
trole kan worden ondermijnd met het
gebruik van traceringsapps, zien we
straks in de West Bank en Gaza wellicht
een prototype van een totalitair digitaal
bewind. Verbetering van de gezondheid
zal zeker niet de enige doelstelling zijn
die het surveillance-beleid onder bezet-
ting gaat bepalen.

BUITEN HET OOG VAN DE WERELD
Het valt ook op dat de onderhandelingen
tussen Netanyahu en Ganz in Israël over
een nieuwe Israëlische regering in maart
en april niet gingen over de bestrijding
van de coronavirus, wat je toch zou ver-
wachten, maar vooral over hoe de an-
nexatie van (delen van) de West Bank te
regelen. Dat dit zoveel aandacht kreeg zit
hem in de aanname van Israëlisch rechts
dat de periode van nu tot november, met
de Amerikaanse verkiezingen, cruciaal is
om voldongen feiten te scheppen nu de
wereld met andere zaken bezig is. Een en-
kele commentator in Haaretz zegt dat Is-
raël de West Bank in de praktijk toch al
heeft geannexeerd en dat de ‘legalisering’
van de annexatie de zaak tenminste hel-
der stelt.

Nog steeds komen berichten binnen
van fruitbomen in de West Bank die afge-
sneden of ontworteld zijn door kolonis-
ten, en van vandalisme en intimidatie.
Ook zijn vele tientallen Palestijnen deze
lente door het leger gearresteerd, uit hun
huizen gehaald, soms in vol anti-virusbe-
schermingstenue. De Palestijnen in Isra-
ëlische gevangenissen zijn extra kwets-
baar voor het virus.

Het beeld als geheel is dat de Palestijn-
se samenleving in de West Bank – Gaza is
een nog ernstiger verhaal – onder drie-
dubbele druk staat: bezetting, economi-
sche meltdown, en medische noodtoe-
stand. Dat alles zonder een buffer van
noodzakelijke voorzieningen. Het is de
vraag of de samenleving die druk aan-
kan.

Toine van Teeffelen

Belastingen voor
de vrede

In zijn indrukwekkende nieuwe boek “Kapitaal en
Ideologie” onderzoekt Thomas Piketty de ontwikkeling

van de sociale ongelijkheid door de eeuwen heen. Hij
beschrijft de ongelijkheid in verschillende landen aan de
hand van gegevens over inkomens, vermogens en de
betaalde belastingen. Belastingen zijn volgens Piketty de
belangrijkste hefboom voor het vergroten of verkleinen
van de ongelijkheid. En dat is van belang omdat een grote
ongelijkheid de sociale cohesie van een land in gevaar
brengt en kan leiden tot een burgeroorlog. Vandaar zijn
pleidooi voor een rechtvaardige belastingheffing.
De variatie in belastingheffing heeft, zoals Piketty laat
zien, een relatie met de militaire conflicten die staten
onderling in de loop van de geschiedenis hebben
uitgevochten. Met name in Europa. Het ontstaan van
staten in de periode tussen 1500 en 1800 ging hier anders
dan elders op de wereld gepaard met veel gewapende
conflicten. Daarvoor was veel geld nodig. Piketty (p.401):
“Alle substantiële belastingverhogingen
correspondeerden in de praktijk met de behoefte om
nieuwe soldaten te rekruteren en extra legers samen te
stellen in de context van de bijna permanente
oorlogssituatie in Europa.”
Staten zijn eeuwenlang in de ban van oorlog geweest. Als
ze geen oorlog voerden, waren ze bezig zich er op voor te
bereiden. De totstandkoming van de Europese Unie
(‘Nooit meer oorlog’) en het einde van de Koude Oorlog
hebben dit beeld naar achter geschoven, ondanks dat de
oorlog niet verdween. Staten verschuilen zich nu achter
bondgenootschappelijke verplichtingen. Oorlog heet nu
‘vredesactie’.
Maar er moet nog steeds geld voor worden opgehaald.
Want oorlog kan zichzelf nu eenmaal niet
terugverdienen. Er moet nu zelfs weer méér geld worden
opgehaald volgens orders van Trump. Het probleem is
dat staten vanwege de globalisering van de economie
met elkaar de competitie zijn aangegaan over de laagste
belastingtarieven voor multinationale bedrijven en de
rijkste groepen burgers. Bij hen wil ook de huidige
Nederlandse regering niet aankloppen voor hogere
bijdragen. Dat betekent dat er meer geld zal moeten
worden gevonden via indirecte belastingen (BTW) en de
inkomens van de grootste groepen burgers, zeker na de
coronacrisis die miljarden publiek geld gaat kosten. Met
meer sociale ongelijkheid als gevolg.
Maar de beweging voor rechtvaardiger belastingen
groeit, mede door de bevindingen van mensen als
Piketty. Een rechtvaardige wereld kan echter alleen
bloeien in een vreedzame wereld. Daarom moet
voorkomen worden dat staten nu weer in de oude reflex
schieten. “Geen man, geen vrouw, geen cent voor het
leger”: is dat geen aardige verkiezingsleus?

Jos van Dijk

C
o

l
u

m
n

 v
a

n
 d

ij
k

VredesMagazine3-2020  01-01-2012  01:07  Pagina 10



VREDESMAGAZINE nr. 3-2020 11

Tegen corona of tegen elkaar
In onze geglobaliseerde wereld verspreidde
het corona-virus zich razendsnel. In de reacties
zijn twee grondlijnen te herkennen: bescherm
je vooral jezelf of probeer je elkaar en dan met
name de zwakkeren te beschermen? En in het
verlengde daarvan: maak je van de bestrijding
van het virus een nationale of een inter-
nationale onderneming? En leidt deze crisis op
de langere termijn tot grotere verdeeldheid en
vijandschap, of juist tot meer internationale
samenwerking?

Het is niet verbazingwekkend dat
de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, António Gu-

terres, op de lijn van samenwerking en
bescherming van de zwakkeren zit. De
verklaring die hij op maandag 23 maart
2020 uitbracht is de moeite waard om in
haar geheel geciteerd te worden:

“Onze wereld wordt bedreigd door een
gemeenschappelijke vijand: COVID-19.
Dit virus maakt geen onderscheid naar
nationaliteit, etniciteit of religie. Het valt
iedereen aan, meedogenloos.
Ondertussen woeden gewapende
conflicten op vele plekken op de wereld.
De meest kwetsbaren – vrouwen en
kinderen, mensen met beperkingen,
gemarginaliseerden en ontheemden –
betalen de hoogste prijs.
Ze lopen ook het grootste risico om te
lijden aan de verwoestende werking van
COVID-19. Laten we niet vergeten dat in
door oorlog getroffen landen de
gezondheidssystemen ineen zijn gestort.
Medisch personeel, toch al met te weinig,
zijn veelal doelwit. Vluchtelingen en
andere ontheemden ten gevolge van het
geweld zijn extra kwetsbaar.
De razernij van het virus laat de waanzin
van de oorlog zien.
Dat is de reden waarom ik vandaag
oproep tot een onmiddellijke wereldwijde
wapenstilstand tot in alle uithoeken van
de wereld. Het is tijd om gewapende
conflicten in ‘lockdown’ te brengen en
ons gezamenlijk te richten op het ware
gevecht om ons leven.
Alle strijdende partijen roep ik op om de
vijandelijkheden te staken, wantrouwen
en haat terzijde te leggen, geweren te
laten zwijgen, beschietingen te staken en
luchtaanvallen te beëindigen.

Dat is cruciaal.
En om toegangswegen te helpen creëren
voor hulpverleners die mensenlevens
kunnen redden, om kostbare
mogelijkheden te openen voor diplomatie
en om hoop te brengen op de plaatsen
waar de meest kwetsbaren voor COVID-19
leven.
Laten we inspiratie putten uit coalities en
onderhandelingen die langzaam maar
zeker vorm krijgen tussen rivaliserende
partijen om zich samen tegen COVID-19 te
weer te stellen. Maar er is nog veel meer
nodig.
Laten we de ziekte van oorlog beëindigen
en strijden tegen de ziekte die onze
wereld verwoest. Het begint met het
staken van de gevechten overal. Nu. Dat is
wat onze mensenfamilie nodig heeft, nu
meer dan ooit.”

Deze oproep is inmiddels door zeker 53
VN-lidstaten onderschreven, terwijl een
ondersteunende petitie op de website
van Avaaz inmiddels wereldwijd door
circa 2,5 miljoen mensen is ondertekend.
Binnen de internationale vredesbewe-
ging wordt verdeeld gereageerd. Sommi-
gen – verenigd in www.globalceasefire.
org – zien in de oproep en de instemming
door diverse lidstaten een kans; anderen
wijzen erop dat de oproep militaire oefe-
ningen en wapenproductie buiten schot
laat en vragen zich af of de ondersteu-
ning door bijvoorbeeld Nederland alleen
een oproep aan anderen is, of dat men
ook zelf bereid is de wapens neer te leg-
gen. Feit is dat pogingen van lidstaten om
de oproep daadwerkelijk te agenderen
nog niet tot het beoogde resultaat heb-
ben geleid.

OORLOGSSTEMMING
Sterker nog: de corona-crisis leidt niet al-
leen tot oproepen om conflicten te beëin-
digen, maar scherpt ook conflicten aan.
Met verwijten aan China en de Wereldge-
zondheidsorganisatie, en vergelijkingen
met Pearl Harbour en ‘9/11’, werkt de
Amerikaanse president Trump mee aan
de verspreiding van een ander virus over
de wereld. In de woorden van Guterres:
“Een tsunami van haat, xenofobie, be-
schuldigingen en bangmakerij.” In een
verklaring van begin mei roept hij op tot
een “grootscheepse inspanning om een

eind te maken aan haatzaaierij”. Dat is in
ieder geval al een stap verder dan enkel
een wapenstilstand.

Guterres noemt de bestrijding van het
corona-virus de grootste internationale
uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ook hij gebruikt – net als in de geciteer-
de verklaring – termen als “vijand” en
“strijd”, maar wel met de woorden “ge-
meenschappelijke” en “gezamenlijke” er-
voor. “Niemand is veilig totdat iedereen
veilig is”, stelt Guterres, en hij benadrukt
het belang van internationale samenwer-
king gericht op “inclusieve en duurzame
economieën en samenlevingen”.

GEZONDHEIDSZORG PRIORITEIT
De gezamenlijke strijd waartoe Guterres
oproept wordt natuurlijk niet door leger-
machten gevoerd, maar door gezond-
heidswerkers. In Groot-Brittannië en bij-
voorbeeld door het International Peace
Bureau in Genève worden campagnes
gevoerd om substantiële budgetten van
defensie naar de gezondheidszorg over te
hevelen.

Al langer worden campagnes tegen
wapensystemen vanuit een gezondheids-
zorg-invalshoek gevoerd, en de afgelo-
pen weken zien we deze tendens versterkt
onder invloed van het corona-virus. Zo
bracht een tachtigtal internationale
maatschappelijke organisaties op 11 mei
een verklaring tegen kernwapens uit,
waarin nadrukkelijk vergelijkingen tus-
sen de corona-pandemie en de gevolgen
van een kernoorlog worden getrokken.

De corona-crisis drukt ons als wereld-
gemeenschap met de neus op de feiten en
op de keuzes die daarbij gemaakt moeten
worden.

Jan Schaake

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  NL91 ASBN 0855980680
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Midden-Oosten grootste groeimarkt wapenhandel

Het Midden-Oosten is wereldwijd
de grootste groeimarkt voor in-

ternationale wapenhandel, zo blijkt uit
recente cijfers van het Zweedse onder-

zoeksinstituut SIPRI. In de periode
2015-2019 was de wapenexport naar de-
ze regio 61% hoger dan in de vijf jaar
daarvoor, en maakte daarmee 35% van
de totale wereldhandel uit. Deze wapens,
die grotendeels uit Westerse landen ko-
men, houden de oorlogen en repressie
gaande.

GROOTSTE IMPORTEUR
Saoedi-Arabië was de afgelopen jaren
wereldwijd de grootste importeur van
wapens, vooral afkomstig uit de Verenig-
de Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Ook Egypte, de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE), Irak en Qatar behoren
tot de top 10 van grootste wapenimpor-
teurs.

Een andere militaire macht in de regio,
Turkije, laat juist een afname van inter-
nationale wapenaankopen zien. Dat
heeft echter vooral te maken met de op-
bouw van een eigen wapenindustrie, ge-

Canada hervat
wapenexport
Saoedi-Arabië

Op 8 april kondigde de door
Saoedi-Arabië geleide coalitie

in de oorlog in Jemen een wapenstil-
stand af. De officiële redenen daar-
voor waren het ruimte bieden voor
deelname van de Houthi-beweging
aan door de VN georganiseerde ge-
sprekken met de Jemenitische rege-
ring en het coronavirus. In werke-
lijkheid lijkt het er vooral op dat Sa-
oedi-Arabië weinig zin meer heeft in
de zich voortslepende oorlog. Na de
aankondiging van het staakt-het-
vuren gingen de gewelddadigheden
van beide kanten, inclusief groot-
scheepse Saoedische luchtaanvallen,
overigens gewoon door.

Toch kondigde Canada op 9 april
aan een groot, eerder stilgezet, con-
tract voor de levering van pantser-
voertuigen van General Dynamics
aan Saoedi-Arabië nieuw leven in te
blazen. Het miljardenproject was in
augustus vorig jaar op pauze gezet,
maar er waren, zo bleek later, alweer
enige tijd onderhandelingen gaan-
de. De regering van premier Tru-
deau stelde zich tevreden met toe-
zeggingen van Saoedi-Arabië dat de-
ze de voertuigen niet in zal zetten
voor mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden, en schermde er-
mee dat het herstarten van de leve-
ringen duizenden banen veilig zou
stellen. Vanuit de linkse oppositie en
mensenrechtengroepen kwam felle
kritiek op dit besluit. In het kader
van het nu weer opgepikte contract
diende Nederland als doorvoerland
voor een deel van de eerdere leverin-
gen van pantservoertuigen.

Er circuleren in de politiek al enige ja-
ren plannen voor het voor een lan-

gere termijn vastleggen van een budget
voor defensie. In april vergaderde de
Tweede Kamer over een onderdeel hier-
van: een zogenaamd defensiematerieel-
begrotingsfonds, waarmee voor een aan-
tal jaren een budget voor ontwikkeling,
aankoop en instandhouding van wapens
en ICT-middelen wordt vastgelegd. De
redenering hierachter is dat het defensie
vrijstelt van eventuele komende bezui-
nigingen, en dat niet uitgegeven geld
in één jaar meegenomen mag worden
naar volgende jaren, in plaats van dit te-
rug te storten naar Financiën zoals ge-
bruikelijk is.

INITIATIEF
Het oorspronkelijke initiatief hiervoor,
komende vanuit D66 en ChristenUnie,
wordt inmiddels door veel andere partij-
en, tot GroenLinks aan toe, omarmd. Dit
bleek ook weer tijdens het Kamerdebat
en de daaropvolgende stemming: alleen

SP en de Partij voor de Dieren stemden
tegen het wetsvoorstel.

VVD en CDA drongen er vooral op
aan de Nederlandse industrie voorrang
te geven bij wapenaankopen en grote uit-
gaven naar voren te halen om deze verder
te steunen, daarmee grote wensen van de
NIDV, de koepelorganisatie van de Ne-
derlandse militaire en beveiligingsindus-
trie, in het debat brengend. Minister Bij-
leveld reageerde daarop enigszins terug-
houdend, zij zag dit niet zo makkelijk
rondkomen, maar kondigde wel aan met
acht grote Nederlandse wapenbedrijven
om tafel te gaan om te bespreken wat er
opgepikt kan worden.

Welk bedrag in het fonds gestort gaat
worden, wordt besproken tijdens de be-
handeling van de Defensiebegroting
voor volgend jaar. Voorlopig wordt er ge-
sproken over 20 miljard euro voor vijf
jaar.

steund door jarenlange overdracht van
technologie en kennis door andere lan-
den, waaronder Nederland. Ook voor Is-
raël geldt dat het een grote eigen militai-
re industrie heeft, die bovendien nauw
verbonden is met de krijgsmacht.

De meeste landen in het Midden-Oos-
ten leunen zwaar op wapenexporten
vanuit Westerse landen, naast de VS en
het VK, ook Frankrijk, Duitsland, Spanje
en Italië. Nederland was een belangrijke
leverancier voor Jordanië, onder meer
van door de krijgsmacht afgestoten F16-
gevechtsvliegtuigen en pantservoertui-
gen, en de VAE, waaronder twee schepen
voor de kustwacht.

Landen die minder goed liggen bij het
Westen, zoals Iran en Syrië, krijgen wa-
pens veelal uit Rusland en in mindere
mate China. Vanwege, soms tijdelijke,
spanningen met de VS, verschoven ook
Turkije en Egypte hun aankopen deels in
die richting.

Vastleggen miljarden voor
wapenaankopen
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Troepen op buitenlandse missies
zoals in Irak worden naar huis ge-
bracht en Amerikaanse militaire

oefeningen, zoals Defender 2020, worden
afgebouwd of zelfs volledig stopgezet. Al-
le circa 5.000 marine- en luchtvaartper-
soneel van het grootste wapensysteem ter
wereld, het vliegdekschip Theodore
Roosevelt, worden aan land gebracht en
in quarantaine geplaatst omdat vele per-
soneelsleden besmet zijn geraakt.

War Resisters’ International (WRI)
heeft een lijst van wapenbeurzen gepu-
bliceerd die hun poorten niet zullen ope-
nen. In Nederland is de beurs Underwa-
ter Defence Technology (UDT), onder-
deel van de Damen-onderzeeërlobby,
uitgesteld van mei tot december. (..)

VAN MILITAIR NAAR CIVIEL?
Aan wapenindustrieën wordt gevraagd
om hun geavanceerde machines te ge-
bruiken voor de productie van de brood-
nodige ventilatoren voor ziekenhuizen.
Werknemers van General Electric gingen
in staking om hun werk te verdedigen,
maar ook om te eisen dat ze betrokken
zouden worden bij de productie van deze
broodnodige apparatuur. In het Verenigd
Koninkrijk wordt nu een zogenaamd
Ventilator Challenge UK Consortium
opgericht.

De Nederlandse civiele/militaire werf
Damen heeft een consortium opgericht
om een beschermingsmasker te ontwik-
kelen. De omschakeling van militaire
naar civiele productie lijkt dus van de ene
op de andere dag mogelijk.

De civiele medische sector wordt on-
dersteund door zowel militair personeel
als militaire uitrusting. Ziekenhuis- en
amfibieschepen zorgen voor extra IC-
bedden, militaire artsen zijn gestatio-

neerd in ziekenhuizen en de strijdkrach-
ten vervoeren maskers, patiënten en zelfs
dodelijke slachtoffers.

Toch kan de krijgsmacht een verzoek
afwijzen als zij haar militaire taken in ge-
vaar acht. In Nederland gebeurde dit,
toen defensie een civiele aanvraag voor
IC-bedden aan boord van een gespeciali-
seerd marineschip weigerde.

ONDERZOEKSCONTRACTEN
Door het coronavirus te helpen bestrij-
den kan het militaire establishment zich
echter ook verstérken.

Een van de grootste onderzoeksinsti-
tuten ter wereld is het Amerikaanse De-
fence Advanced Research Development
Agency (DARPA). Van het onderzoeks-
budget van de Amerikaanse overheid is
in de periode 1989-2009 zestig procent
naar het leger gegaan – en DARPA is de
spin in het web. Met een jaarlijks budget
van 3,5 miljard dollar bracht én brengt
dit instituut zeer geheime wapens en mi-
litaire uitvindingen op de markt.

DARPA heeft al snel verklaard dat zijn
Programma ter Preventie van Pande-
mieën op zoek is naar een nieuwe manier
om de immuniteit van het lichaam tegen
virussen te verhogen. Zo gebruikt het de-

ze situatie om te voorkomen dat er op
zijn budget wordt bezuinigd:“De militai-
re geneeskunde is al lang een kritische
bron van onderzoek, inzicht, training en
vaardigheid voor het land. Dat is nu niet
anders. Maar juist nu leiders zich wenden
tot het leger voor mankracht, medici en
expertise, beknibbelt het ministerie van
defensie op de organisatie. Dit plan
doorzetten zou een vreselijke vergissing
zijn.”

Westerlingen kijken weliswaar met af-
grijzen naar de surveillance-staat China,
maar in vele Europese landen overweegt
men nu openlijk het inzetten van contact
tracking en tracing apps. In het Verenigd
Koninkrijk is contact opgenomen met
het duistere big-databedrijf Palantir om
apps te ontwikkelen voor de National
Health Service om het virus te bestrijden.
Dit bedrijf sluit contracten met defensie
en is daarbij voor het Pentagon en de CIA
werkzaam in de Amerikaanse oorlogen
in Afghanistan en Irak. (..)

AANDEELHOUDERS
Hoewel afstand houden de norm is en er
veel evenementen worden afgelast, zal op
16 april een van Europa’s grootste civiele
militaire bedrijven zijn jaarlijkse Alge-

De wereld heeft behoefte aan een nieuw veiligheidsmodel

Wapenindustrie in coronacrisis
Begin maart zijn in Italië en Japan de
productielijnen voor de F-35 Joint
Strike Fighter vanwege het
coronavirus gesloten. Zelfs het
grootste militaire programma ter
wereld ooit wordt door dit virus
getroffen. Nu het gaat om een
pandemie, stuit de militaire macht op
zijn grenzen.
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mene Vergadering houden in Amster-
dam. Het bestuur hiervan, uit Frankrijk,
Engeland, Duitsland, de VS en Spanje,
moet volgens de Nederlandse wet binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar
een fysieke vergadering organiseren.

Aan aandeelhouders vraagt het om te
overwegen alleen virtueel deel te nemen
en, als zij wél persoonlijk deelnemen, de
social distance te respecteren. Het is on-
duidelijk of de aandeelhouders virtuele
vragen kunnen stellen en of zulke verga-
deringen de norm worden, wat hun kri-
tisch handelen zal beperken.

Zoals veel andere bedrijven, waaron-
der het Franse door de staat gesteunde
Safran, heeft ook Airbus zijn aandeel-
houdersdividend al geschrapt omdat de
uitbraak van het coronavirus zowel pro-
ductie als de vraag verstoort.

PRODUCTIE EN HANDEL
In Spanje gaat Airbus door met ‘enkele
kernactiviteiten’, zoals de productie van
militair en ruimtevaartmaterieel. “Ze
blijven essentieel”, volgens de website van
het bedrijf.

Ook in de VS wordt de wapenindustrie

‘essentieel’ geacht. “Er zijn altijd zorgen,
maar momenteel ondervind ik geen gro-
te vertragingen en dat danken we aan de
fantastische mensen die creatief denken,”
aldus de Amerikaanse staatssecretaris
voor acquisitie, technologie en logistiek
van defensie over de effecten van Corona
op het ontwikkelen van wapens voor de
Amerikaanse luchtmacht. Al snel nadat
de Italiaanse F-35-fabrieken waren stil-
gelegd, werden ze weer geopend, de ge-
zondheidsrisico’s voor het personeel op
de koop toe nemend. De Nederlandse
marine-industrie lobbyt voor het ver-
snellen van de Nederlandse marine aan-
kopen om de effecten van Corona te ver-
zachten en de orderportefeuilles te vul-
len. Niet alle wapenindustrieën zijn ‘te
groot om te mislukken’, maar sommige
zijn strategisch wel te belangrijk. Ze wor-
den gered, ook al was het hun beleid om
geen financiële steun te willen ontvangen
in moeilijke tijden.

Boeing heeft in de afgelopen vijf jaar
bijna 50 miljard dollar teruggegeven aan
zijn aandeelhouders, terwijl het veel
minder heeft geïnvesteerd. “En wil [Boe-
ing] de belastingbetalers nu tientallen

miljarden laten ophoesten voor een red-
dingsoperatie?” vraagt Aviation Week re-
torisch, waarbij het blad ook nog op-
merkt dat Boeing in de afgelopen vijf jaar
bijvoorbeeld “96% van de vrije kas-
stroom naar de aandeelhouders heeft la-
ten stromen”. Opmerkelijk genoeg wil
Airbus de crisis oplossen zónder red-
dingsoperatie van de overheid.

DIVERSE STANDPUNTEN
De coronacrisis kan duidelijk maken dat
niet het leger, maar de gezondheidszorg
essentieel is voor onze veiligheid. De IC-
bedden zijn de platforms die we nodig
hebben – niet de tanks, straaljagers of
marineschepen. De crisis toont aan dat
we een nieuw veiligheidsmodel nodig
hebben.

Maar de militairen zien deze crisis ook
als een kans: namelijk aantonen dat wa-
pens en apps noodzakelijk zijn om de
burgers te controleren en de militaire do-
minantie voort te zetten. Het kwartje kan
dus beide kanten op rollen. Het zou dan
ook naïef zijn om te denken, dat deze cri-
sis niet zoals alle andere crises zou wor-
den gebruikt – namelijk als een kans voor

Op 6 en 9 augustus is het precies
75 jaar geleden dat de

atoombommen boven Hiroshima en
Nagasaki werden afgeworpen. Beide
steden werden bijna volledig verwoest
en meer dan 210.000 mensen kwamen
om tijdens of kort na deze bombar-
dementen. Deze doden vielen niet alleen
door de enorme vuurbal die vanwege de
extreem hoge tempratuur alles in de
buurt verdampte, maar ook door een
directe overdosis aan straling, besmet
water en radioactieve regenbuien.
Daarnaast droeg het wegvallen van
iedere vorm van gezondheidzorg bij aan
het onvoorstelbare lijden. Zelfs nu, 75
jaar later, hebben nog steeds 390.000
mensen in Japan te maken met de
langetermijngevolgen van deze
kernbommen.

Ondanks de verschrikkelijke gevolgen
van kernwapens voor mensen, dieren en
het milieu zijn er op dit moment nog
steeds ongeveer 14.000 kernwapens in

de wereld. De meeste van deze wapens
zijn vele malen krachtiger dan de
bommen die in Hiroshima en Nagasaki
gebruikt werden en kunnen samen de
aarde meerdere keren vernietigen. Ook
op vliegbasis Volkel in Noord-Brabant
liggen nog steeds Amerikaanse
kernwapens.

Bovendien neemt de rol van kern-
wapens in het veiligheidsbeleid van de
kernwapenstaten, en in die van bond-
genoten zoals Nederland, de laatste
jaren toe. Belangrijke ontwapenings-
verdragen, zoals het INF-verdrag,
worden opgezegd. Ook weigert
Nederland tot nu toe het VN-Verdrag dat
kernwapens verbiedt te tekenen. De
spanningen lopen weer op en de kans
dat kernwapens worden ingezet, bewust
of per ongeluk, neemt toe.

Mede vanwege deze toenemende
dreiging is het extra belangrijk om stil te
staan bij het onvoorstelbare menselijke
leed dat kernwapens veroorzaken en bij

wat er 75 jaar geleden in Hiroshima en
Nagasaki is gebeurd. Daarom vraagt PAX
samen met de internationale campagne
tegen kernwapens ICAN, andere
organisaties, kerken en mensen door
heel Nederland op 6 en 9 augustus
aandacht voor 75 jaar Hiroshima en
Nagasaki.

Op 6 augustus staan we met zo veel
mogelijk mensen stil bij de ver-
schrikkingen die kernwapens hebben
aangericht en geven we een duidelijk
signaal dat kernwapens nooit meer
gebruikt mogen worden. We zullen
zowel op social media als op straat in
actie komen, samen met lokale groepen
in tientallen gemeenten. De kraanvogel
zal hierbij centraal staan. Op zondag 9
augustus zullen kerken stilstaan bij de
herdenking van Hiroshima en Nagasaki. 

Wil je ook meedoen op 6 augustus?
Kijk dan op www.nonukes.nl/75jaar voor
meer informatie. 

Remco Frank, PAX

Doe je ook mee?

Wij staan stil bij 75 jaar Hiroshima en Nagasaki
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Een stabiel
genie? 

Twee journalisten van de
Washington Post zullen deze

maand een boek publiceren over
president Trump met de intrigerende
titel ‘Een stabiel genie’. Het is geen fijn
voorbeeld van een filosofisch boek waar
je meteen naar grijpt. De titel trekt niet
aan en je wilt liever niet betrokken
worden in de polarisatie die momenteel
gaande is in de Amerikaanse
samenleving. Het boek lijkt nochtans
van enig belang. 
Dit omdat er een beeld in wordt
geschetst van een machtig politicus die
in eigen land en mondiaal, zacht
gezegd, nogal verwarring opriep en nog
steeds oproept. Het zou ‘chaos zijn’ in
het Witte Huis sinds Trump daar de
scepter zwaait. De twee journalisten
aarzelen op grond van onderzoek
tevens niet hem te typeren als
‘autocratisch’, ‘roekeloos’, ‘impulsief ’,
‘racistisch’ en als een man ‘zonder
benul van zijn bevoegd- en, let wel,
verantwoordelijkheden’. 
De titel kan in het licht van deze
aantijgingen moeilijk anders worden
geduid dan als een vorm van cynisme.
Ook omdat Trump zichzelf op Twitter
ooit typeerde als een stabiel genie. 
We hebben allen, zeker als je een beetje
met de internationale politiek meeleeft,
zelf ook een beeld van president Trump,
negatief dan wel positief. Dat kunnen
soms ook vooroordelen zijn. Hoewel: de
terugtrekking uit de WHO, de
Wereldgezondheidsorganisatie van de
VN, en zijn veel te laat ingrijpen tegen
het coronavirus, geven extra te denken. 
Maar bovendien: de oordelen in dit
boek moeten – de rechter zou er anders
totaal mee afrekenen – onderbouwd
zijn en komen daardoor hard aan. 
Zo de verkiezingen ingaan voor een
tweede termijn, lijkt me dodelijk. Wie
weet verrast hij ons door de grootheid
op te brengen zich na het boek met
deze ernstige aantijgingen over hem als
president in functie, hoe pijnlijk ook,
terug te trekken uit het electorale
proces voor een tweede termijn. 

Hans Feddema
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verandering. Laten wij dus aan de slag
gaan voor de beste verandering.

William Barber en Phyllis Bennis heb-
ben het debat snel geopend, in het grote
Amerikaanse weekblad Newsweek en
onder de titel: “To Fight This Pandemic,
We Need to Take Over the Military’s Re-
sources – Not the Other Way Around”.
Deze titel vat meteen hun belangrijkste
boodschap samen: “In deze crisis moet
de leiding niet berusten bij de militaire
bevelhebbers, maar bij de burgerartsen
en deskundigen op het gebied van volks-
gezondheid die onder andere gemach-
tigd zijn om de militaire eigendommen
te beheren.”

Een belangrijk gezichtspunt omdat het
leger intussen blijft aandringen op mid-
delen die het zelf kan beheren: “Het zou
ons niet verbazen als het recente militai-
re onderzoek en de ontwikkeling van
medische technologieën, voor de nieuwe
generatie van oorlogsvoering, zowel ver-
sneld ontwikkeld als toegepast worden in
de aanpak van Covid-19 en toekomstige
pandemieën”, schrijven militaire artsen
in een artikel om het initiatief aan hun
kant te houden. (..)

Ondertussen is de Europese Commis-
sie het nog steeds oneens met het Finse
voorzitterschap om de uitgaven van het
Europees Defensie Fonds te verlagen. Er
is nu urgent de behoefte aan de EDF-mil-
jarden die zijn voorgesteld, hoewel som-
mige analisten de instabiliteit die door de
pandemie wordt veroorzaakt ook als een
extra reden zien om de Europese defensie
en de NAVO te versterken.

In het Newsweek-artikel stellen Barber
en Bennis voor om “althans één militair
contract van vele miljarden met particu-
liere bedrijven te annuleren, bijvoor-
beeld het contract voor 29 miljard dollar
met Lockheed-Martin voor de bouw van
nieuwe gevechtsvliegtuigen om daarmee
meer luchtaanvallen uit te voeren.” Dit
zou de fondsen creëren, stellen zij, om
“de gezondheidszorg onmiddellijk en
drastisch uit te breiden voor de miljoe-
nen mensen die de hot spots met Corona
bevolken.”

De aandelenmarkt verwacht deze keu-
ze echter niet. Zodra de Senaat had inge-
stemd met een economische stimule-
ringspakket van 2.000 miljard euro, ste-
gen prompt de beurskoersen van Lock-
heed.

Martin Broek

Vertaling: Ewout van der Hoog

Een uitgebreide versie van dit

artikel is in april verschenen op het blog:

broekstukken@ blogspot.com
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AFFICHES 1977- 1985AFFICHES 1977- 1985

Een kleine selectie

uit de collectie van

het Museum voor Vrede

en Geweldloosheid. 

Voor meer info

en meer affiches zie:

www.vredesmuseum.nl. 
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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, troepenverplaatsing, bewapening en
geheime diensten.

HAAGS VREDESPLATFORM
Secretariaat: Jan Bervoets, Valkenboskade 461,
2563 JC Den Haag, tel 070-3922102.
e-mail: jan.bervoets@casema.nl.
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opstand tegen de monarchie. Niemand
zou de Amerikaanse revolutie een coup
noemen. Het was een antikoloniale strijd
voor onafhankelijkheid. De Haïtiaanse
revolutie, de Russische februari revolutie,
de Iraanse revolutie – steeds wierp een
volksbeweging de bestaande orde omver.
Maar momenteel worden een aantal
volksrevoltes soms coups genoemd. (...)

De Russische president Poetin heeft
gezegd dat er in Oekraïne een coup heeft
plaatsgevonden onder auspiciën van de
Verenigde Staten. Het is moeilijk te gelo-
ven, maar in de VS zijn er meningen ter
linkerzijde en zelfs in het midden die de-
ze argumentatie hebben herhaald, terwijl
de opstand duidelijk een volkskarakter
had. Het is waar dat een aantal sleutelfi-
guren zoals Victoria Nuland van het Sta-
te Department de demonstranten heb-
ben ondersteund. En veel aspecten van
de Amerikaanse politiek – zoals de po-
ging om de NAVO uit te breiden tot de
voortuin van Rusland – hebben de span-
ningen in het gebied opgevoerd. Maar de
directe betrokkenheid van de VS bij de
Euromaidan  – met uitzondering van het
uitdelen van gebakjes door Nuland aan
de demonstranten (en aan de oproerpo-
litie) – was minimaal.

Het belangrijkste is dat het Oekraïense
leger geen rol speelde bij het verjagen van
het bewind van Janoekowytsj. Heeft de
regering die ervoor in de plaats kwam

fouten gemaakt? Natuurlijk. Maar daar-
mee wordt de Euromaidan nog niet met
terugwerkende kracht een coup.

VAN PROTEST TOT COUP
De protesten tegen Evo Morales in Boli-
vië vertoonden een oppervlakkige gelij-
kenis met de gebeurtenissen rond de Eu-
romaidan in 2014.Als reactie op beschul-
digingen van verkiezingsfraude in okto-
ber 2019 begonnen Bolivianen met di-
verse politieke achtergronden te protes-
teren, waaronder vakbondsactivisten, fe-
ministen en leden van inheemse groepe-
ringen. De ontevredenheid over Morales
was begonnen toen hij enige tijd daar-
voor had geweigerd het resultaat van een
referendum te accepteren, waarvan de
uitkomst was dat de grens aan de termij-
nen voor herverkiezing niet mocht wor-
den afgeschaft. De argumentatie van
Morales bij het constitutionele gerechts-
hof was dat de beperking van het aantal
termijnen zijn mensenrechten schond en
uiteindelijk kreeg hij het ‘recht’ om voor
de vierde keer op te gaan.

Maar hier stopt de overeenkomst. Mo-
rales was een authentieke populaire lei-
der en Janoekowytsj niet. Morales had
veel belangrijke sociale hervormingen
doorgevoerd, waardoor het aantal men-
sen beneden de armoedegrens daalde
van 60% in 2006 naar 36% in 2017. In de
Washington Post verscheen een artikel
van Natasha Bennett waarin te lezen viel:
“Zijn eerste daad als president was het
vormen van een assemblee voor een
nieuwe grondwet, waarin een enorme
uitbreiding van politieke en sociale rech-
ten werd vastgelegd – zoals recht op toe-
gang tot water, werk, gezondheidszorg,
onderwijs en huisvesting – voor tot dan
toe marginale groepen met autonomie
en landrechten voor inheemse volkeren.”

Morales zou waarschijnlijk de presi-
dentsverkiezingen van 2019 hebben ge-
wonnen. De enige vraag was met welke
meerderheid en of hij al in de eerste ron-
de zou winnen. Als reactie op de protes-
ten tegen de resultaten van die eerste ron-
de beloofde hij zelfs nieuwe verkiezin-
gen.

En toen ‘suggereerde’ het leger dat Mo-
rales af zou treden. De interventie van
het leger was misschien niet zo hardhan-

Coups zijn een van de grootste
bedreigingen van de democra-
tie. Stel, het volk kiest een moe-

dige leider, die bereid is om de status quo
aan te vallen. En dan, zoals in Iran in
1953 of Chili in 1973, schuift het leger de
leider opzij en neemt de macht over. (..)
Vaak is er een macht van buiten – een
buitenlandse inlichtingendienst, een
groep die de belangen van grote bedrij-
ven vertegenwoordigt – met een cruciale
rol in het proces waarbij het volk zijn de-
mocratische keus wordt ontnomen.

Zulke coups vinden overal ter wereld
plaats – in Thailand in 2014, in Egypte in
2013, in Honduras in 2009. Deze coups
van onze tijd stinken allemaal naar wan-
hoop, waarbij de oude orde zijn toe-
vlucht neemt tot extreme maatregelen
om de eisen van een democratische tijd
te negeren.

Of misschien toch niet...
Een nieuw tijdperk lijkt aangebroken

in de internationale politiek. Net als nati-
onalisme is het despotisme niet vervaagd
in de avondschemering van de twintigste
eeuw. En momenteel kunnen degenen
die “coup” roepen in een stampvol poli-
tiek theater net zo goed de aanhangers
van een autoritaire stroming zijn. Ze pre-
senteren zich als varianten van St. Joris,
die vecht tegen de draak van de ‘diepe
staat’ in naam van alle brave dorpelingen.

Dat is natuurlijk nonsens. Maar dit
soort nonsens kan bij een verkiezing om-
gezet worden in een nipte overwinning.
(…)

REVOLUTIE ALS COUP
Niemand zou de Franse Revolutie ver-
warren met een coup. Het was een volks-

Wie pleegt hier een coup?
Donald Trump beweerde dat zijn afzettings-
procedure feitelijk een coup is. John Feffer legt
uit wat een coup is en wat niet. Klassieke coups
zoals destijds in Iran en Chili vinden nog steeds
plaats. In Thailand (2014), Egypte (2013) en
Honduras (2009). Maar hoe zit dat met het
afzetten van de staatshoofden in Oekraïne (2014)
en in Bolivia (2019), voorafgegaan door volks-
protesten? Of met de ‘parlementaire coup’ tegen
Dilma Rousseff in Brazilië (2016)? Vanwege de
beperkte ruimte is het onderdeel over de
Amerikaanse binnenlandse politiek weggelaten.

ST. JORIS EN DE DRAAK
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dig als de ‘postmoderne’ coup in Turkije
van 1997, die leidde tot het aftreden van
de toenmalige president Necmettin Er-
bakan, maar had hetzelfde resultaat: Mo-
rales trad af.

En dat was het moment waarop de
echte machtsovername plaatsvond,
waarbij de tweede vicevoorzitter van de
Boliviaanse senaat Jeanine Anez Chavez
zichzelf tot president benoemde. De
door haar geleide onderdrukking van de
protesten hebben geleid tot minstens 30
doden. Ze heeft de militairen gevrijwaard
van vervolging voor het gebruik van ge-
weld, heeft zich verbonden met het chris-
telijke extreemrechts en haar positie we-
ten de consolideren ondanks de kracht
van Mas, de partij van Morales. (…)

DE PARLEMENTAIRE COUP
Toen Dilma Rousseff in Brazilië werd af-
gezet als president, verklaarde ze dat het
proces een ‘parlementaire coup’ was.
Haar argument was dat ze niet corrupt
was, maar juist het slachtoffer  was: een
corrupte elite had haar uit het ambt ver-
wijderd om te voorkomen dat ze zelf het
voorwerp van onderzoek zou worden.

De aantijging van Rousseff vertoont
enige gelijkenis met de redenering van
Trump over zijn impeachment. Die pro-

cedure staat zowel in de Braziliaanse
grondwet als in die van de Verenigde Sta-
ten. Rousseff werd niet afgezet vanwege
grof wangedrag, maar op basis van de ta-
melijk beperkte beschuldiging een be-
grotingstekort te hebben verborgen. Aan
de andere kant steunde een meerderheid
van de Brazilianen de hoorzittingen over
de impeachment en scoorde ze nauwe-
lijks meer dan tien procent bij populari-
teitspeilingen.

De afzetting was waarschijnlijk oneer-
lijk, maar kan moeilijk een coup worden
genoemd. Het proces weerspiegelt eerder
de diepe verdeeldheid van de Braziliaan-
se politiek en de alomtegenwoordigheid
van corruptie, zodat alle partijen be-
schuldigingen van illegale beïnvloeding
tegen elkaar aan kunnen voeren. (..)

Maar in dit opzicht is Latijns-Amerika
niet uniek Het hele debat over de impe-
achment als ‘coup’ in Brazilië, in Oekraï-
ne, in de Verenigde Staten – duidt op een
enorme stap achteruit die de democratie
in de laatste tien jaar heeft gezet. Of we
het leuk vinden of niet, er is geen consen-
sus meer over wat een ‘normale’ demo-
cratische praktijk is. De polarisatie van
het electoraat maakt het nu mogelijk dat
twee totaal verschillende concepten van
democratie naast elkaar bestaan – de ene

is de rechtsstaat en de andere wat de
machtigen bepalen.

Ja ik weet het, de rechtsstaat weerspie-
gelt de belangen van de machthebbers.
Dat principe was in Brazilië duidelijk
zichtbaar. Maar de rechtsstaat beschermt
ook de zwakken tegen de rooftochten
van de sterken. En in deze brave new
world, waarover Trump de scepter
zwaait, ligt precies die kant van de rechts-
staat onder vuur. Je kunt dat zien aan de
manier waarop de Trumps van deze we-
reld de rechtbanken aanvallen, proberen
de verworvenheden van sociale bewegin-
gen op het gebied van mensenrechten te-
rug te dringen en een reeks instanties die
als waakhond optreden te ondermijnen.

Nu Trump de dans is ontsprongen in
de Senaat en als hij de verkiezingen van
2020 wint, blijft het niet daarbij. Zoals
Poetin in Rusland, Viktor Orban in Hon-
garije, Recep Tayyip Erdogan in Turkije
en (zo lang als het duurt) Benjamin Ne-
tanyahu in Israël, zal hij met succes de
mechanismes hebben ontmanteld die in
de weg staan van zijn absolutisme.

John Feffer
BRON:

Foreign Policy In Focus, Vertaald en ingekort door

Kees Kalkman

BOLIVIA  2015. VERTALING VAN DE LEUS: TROUW EN TRANSPARANTIE DE JEUGD VAN MAS
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Na die nieuwe verkiezingen
werd oppositiekandidaat
Joesjtsjenko alsnog tot win-

naar uitgeroepen. De gang van zaken
kwam bekend te staan als de Oranjerevo-
lutie. Demonstranten in Kirgizië verdre-
ven in het voorjaar van 2005 president
Akajev uit zijn positie. De politieke om-
wenteling waarvan dit de climax was,
kwam als Tulpenrevolutie te boek te
staan. Later kwamen er meer van dit type
protestbewegingen en omwentelingen.
Het beruchtste voorbeeld was de Mai-
dan-revolutie in 2013-2014, alweer in
Oekraïne. Met die beweging kwam de via
verkiezingen later toch nog eens presi-
dent geworden pro-Russische Janoeko-
vytsj ten val, om plaats te maken voor een
pro-westerse regering.

Al dit soort omwentelingen werden al
snel “Kleurenrevoluties” genoemd, van-
wege de bijnaam die ze kregen, ook al is
een ceder (de Libanese variant uit 2005)
net zo min een kleur als een roos of een
tulp. Een andere term die ervoor gehan-
teerd werd, was ‘Fluwelen revoluties’. Dat
verwees naar de val van de communisti-
sche eenpartijstaten in 1989 na massade-
monstraties, een episode die zelf ook
weer deel uitmaakte van een breder ver-
schijnsel. In het voorjaar van 1989 had je
al de democratische protestbeweging van
studenten en miljoenen anderen in Chi-
na, een poging tot omwenteling die met
tanks, executies en massa-arrestaties
werd neergeslagen. Later dat jaar had je
ook de hele reeks omwentelingen waar-
mee in Polen, Hongarije, de DDR, Tsje-
cho-Slowakije, Bulgarije en tenslotte
Roemenië de almacht van de regerende
communistische partijen werd gebroken
en enerzijds de weg werd opengebroken
voor politieke liberalisering, anderzijds
voor economische markthervormingen.

In Tsjecho-Slowakije heette dit al snel de
Fluwelen revolutie, vanwege het vreedza-
me karakter van de protestacties. Ook dit
werd een soortnaam, alhoewel de om-
wenteling in Roemenië niet bepaald aan
het vreedzame beeld voldeed.

VAN DE REGEN IN DE DRUP
De gebeurtenissen van 1989 wekten bij
linkse en radicale mensen nogal wat on-
gemak. Die vrijheid en democratie waar
de Oost-Europese demonstranten om
riepen waren wel mooi, maar kijk naar de
resultaten! Keiharde neoliberale regimes
van de jaren negentig, niet minder cor-
rupt dan wat er aan vooraf ging, hard-
vochtig bezuinigend en privatiserend ten
koste van arme mensen die zo alleen nog
maar armer werden. Die kritiek was geen
onzin, maar ging gepaard met een ande-
re. Waren de ten val gebrachte regerin-
gen, hoe onaangenaam, toch ook geen
pogingen om progressieve sociale veran-
deringen te realiseren? Was er toch niet
iets als een ‘socialistisch kamp’ dat door
de revoltes ten grave werd gedragen, en
konden we dat wel toejuichen? Het verg-
de een scherpe, hoognodige analyse –
eentje die aangaf dat Husak, Ceausescu,
Honecker en hun kameraden presideer-
den over een repressieve klassenmaat-
schappij die door bevolkingen terecht

verafschuwd werd. Als dat ‘socialisme’
was, was het geen verdedigbare zaak; het
was reëler om er een variant van het kapi-
talisme in te zien. Met deze houding was
het tenminste mogelijk om zonder treur-
nis de val van stalinistische dictaturen te
begroeten en de demonstranten in hun
vrijheidsstrijd alle succes toe te wensen.
Volgens mij was en blijft dat de juiste
houding.

Bleef overeind dat de nieuwe maat-
schappij in ruil voor een beetje meer vrij-
heid een boel meer armoede bracht, via
de sloop van de bestaanszekerheid die
stalinistische staten op een beperkte ma-
nier boden. Bleef ook overeind dat in de
wereldpolitiek de oude regimes, veelal
verbonden aan de Sovjet-Unie, vervan-
gen werden door nieuwe regimes, die in
de invloedssfeer van de VS terechtkwa-
men, in de invloedssfeer van het mach-
tigste imperialisme van deze planeet der-
halve. Je kon met goed fatsoen de de-
monstranten van 1989 de morele steun
niet onthouden. Maar je kon met even
goed fatsoen het resultaat van de om-
wentelingen niet toejuichen.Van de stali-
nistische regen was hun maatschappij in
de neoliberale drup beland.

Deze afstandelijke houding gold ook
voor de latere kleurenrevoluties. Maar
daar kwam nog een belangrijk kritiek-

Kleurenrevoluties: meer dan ma
Demonstranten verdreven eind 2003 in
Georgië Edoeard Sjevardnadze, de president
van dat land, uit zijn functie. Deze politieke
omwenteling kwam bekend te staan als de
Rozenrevolutie. In de Oekraïne dwongen
demonstranten eind 2004 nieuwe presidents-
verkiezingen af: ze geloofden niet dat de tot
winnaar uitgeroepen Janoekovytsj zijn zege
zonder fraude had behaald.
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daarmee simpelweg Made In The USA?
Volgens mij is dat een grove miskenning
van hoe dit soort processen verlopen.
Maar voor ik daar dieper op inga, maak
ik eerst een theoretisch uitstapje.

VERTICALE EN HORIZONTALE AS
Revoluties zijn een vorm van sociale en
politieke strijd, waarin de maatschappe-
lijke verhoudingen van onderop, door
omvangrijke actie van onderworpen
mensen, omver gegooid worden. Het
gaat van onder naar boven: uitgebuite
mensen versus uitbuiters, slaven versus
slavenhouders, arme boeren versus
grootgrondbezitters, arbeiders versus ka-
pitalisten, rechteloze bevolking versus
oppermachtige heersers. Maar revoluties
zijn tegelijk onderhevig aan een dyna-
miek die daar haaks op staat: de rivaliteit
tussen staten en blokken van staten. Er is
een verticale as, waar machthebbers en
uitbuiters bovenaan staan, onderworpe-
nen en uitgebuite mensen onderaan. Re-
volutie is strijd op deze verticale as, van
onder tegen boven. Er is echter ook een
horizontale as, waarin staten en blokken
van staten tegenover elkaar staan als vij-
anden. Oorlog is strijd langs deze hori-
zontale as, van staten die naast elkaar
staan, de een weliswaar machtiger dan
de ander maar toch als rivalen, niet als

onderworpene versus overheerser.
Maar de strijd langs die twee assen

werkt op elkaar in. Oorlog tussen staten,
strijd op de horizontale as dus, wekt bin-
nen elke staat maar al te vaak verzet op:
dienstweigering, stakingen in de oorlogs-
industrie, muiterij, oftewel strijd op die
verticale as. Een land waarin staking en
muiterij uitgroeit tot algehele opstandig-
heid tegen het regime, kan een revolutie
doormaken. Rusland in 1917 is het klas-
sieke voorbeeld. De spreekwoordelijke
arbeiders, boeren en soldaten stonden
daar tegenover de kapitalisten, grondbe-
zitters, generaals en de tsaar. Rusland
werd door deze revolutie feitelijk uit de
Eerste Wereldoorlog geduwd. Strijd op
de verticale as had strijd langs de hori-
zontale as gesaboteerd.

Tegelijk speelde het omgekeerde! Rus-
land vocht zij aan zij met Frankrijk en
Engeland tegen Oostenrijk en Duitsland.
Dat laatste land zag in de opstandigheid
een kans om haar tegenstander Rusland
uit de oorlog te duwen. Voor de Duitse
generale staf was dat gefaciliteerde trein-
reisje waarmee een handvol Russische re-
volutionairen terug naar St Petersburg
konden gaan, een investering. Hoeveel
dat bijdroeg tot de omwenteling, is maar

punt bij: waren dat sowieso wel echte re-
voluties? Was er niet veeleer sprake van
door de VS en/of de EU geregisseerde
omwentelingen? Paste dit niet veel meer
bij het begrip regime change zoals de VS
dat lanceerden om de gewelddadige ver-
vanging van Saddam Hoessein door een
plooibaarder regime in Irak mee te be-
schrijven? Kleurenrevoluties als regime-
change-operaties: het werd een hele
gangbare analyse ter linkerzijde. Klopt
die analyse?

‘FILANTROPISCHE’ STICHTINGEN
Onmiskenbaar is het feit dat de verande-
ringen een eind maakten aan regimes die
door de VS en/of de EU als obstakel wer-
den gezien. De Georgische president
zocht toenadering tot Rusland, ook na de
Koude Oorlog nog steeds een rivaal van
de VS. Dat maakte het voor de Amerika-
nen interessant om zijn aftreden na te
streven. Anti-regeringsprotesten boden
een aanknopingspunt voor dat streven.
In Oekraïne speelde iets soortgelijks: Ja-
noekovytsj was al in 2004 de pro-Russi-
sche kandidaat en in 2013 een president
die een verdrag met de EU op het laatste
moment torpedeerde, hetgeen aanlei-
ding was tot de protesten die uitliepen op
de Maidan-gebeurtenissen. De VS en de
EU zagen hier een kans om Oekraïne uit
de Russische naar de Amerikaans/Euro-
pese invloedssfeer over te hevelen.

Het is een onmiskenbaar feit dat zowel
in Kirgizië, als ook in Oekraïne in 2004 en
2013-14 en in Georgië, Amerikaanse po-
litieke invloed een grote rol speelde. De
VS incasseerden niet enkel de resultaten
van de omwentelingen. Ze streefden die
omwentelingen ook actief na, en droegen
er aan bij dat ze een pro-westerse vorm
aannamen. De documentatie over alle
ngo’s die mede gefinancierd werden met
geld dat direct of indirect van de Ameri-
kaanse staat kwam, of van ‘filantropische’
stichtingen die door grote bedrijven gefi-
nancierd werden en pro-westerse politie-
ke veranderingen steunden, is omvang-
rijk, onbetwistbaar en behoeft hier niet te
worden herhaald. De VS staken grof geld
in politieke ontwikkelingen die in Rozen-
revolutie, Tulpenrevolutie, Oranjerevo-
lutie en Maidanrevolutie hun bekroning
vonden. Maar zijn die gebeurtenissen

an manipulatie alleen

Fo
to

: W
er

ry
 C

ro
ne

/
 D

ag
bl

ad
 T

ro
uw

26 NOVEMBER1989, WENCESLASPLEIN, PRAAG

VredesMagazine3-2020  01-01-2012  01:07  Pagina 23



24 VREDESMAGAZINE nr. 3-2020

AMOK OnderzoeksdossierVD
van KGB en Oost-Duitse geheime dienst,
al dan niet via bijvoorbeeld de CPN, is
intussen duidelijk. Maar daarmee is de
vredesbeweging van die tijd nog niet
weggezet als complot van het Kremlin.
Mensen hadden echt geen influistering
uit die richting nodig om te snappen dat
kernwapens, van neutronenbom tot en
met kruisraket, verfoeilijke dingen wa-
ren, waartegen je hoorde te protesteren
als je leven en je toekomst je lief was. Ja,
sociale strijd in de Westelijke invloeds-
sfeer kreeg vaak steun uit het rivaliseren-
de machtsblok. Maar daarmee werd die
strijd nog geen instrument van dat
machtsblok. Dat zou dat machtsblok wel
gewild hebben, maar zo werkte het niet:
die strijd had autonome redenen en wor-
tels. Het Kremlin kon proberen te mani-

puleren wat het aan strijd aantrof, het
kon die strijd echter niet naar believen in
het leven roepen, en ook die manipulatie
kende beperkingen. De strijd tegen
kruisraketten was geen kleurenrevolutie,
ook niet als je er de kleur rood op wilt
plakken.

AUTHENTIEKE WOEDE
Welnu, hetzelfde geldt vandaag de dag
andersom. NAVO, EU, CIA, en aanpalen-
de denktanks en foundations: ze probe-
ren het politieke proces te beïnvloeden in
landen die tot de invloedssfeer van de ri-
vaal Rusland horen, en in Rusland zelf.
Maar ze kunnen geen opstanden in het
leven roepen als niet aan een heel belang-
rijke voorwaarde is voldaan: wijdverbrei-
de onvrede. De woede over verkiezings-
fraude waar pro-westerse opponenten in
Oekraïne gebruik van maakten, bestond

echt. Die vele tienduizenden mensen die
week na week kou kleumden in Kiev in
december 2004 om daartegen te protes-
teren, waren authentiek verontwaardigd:
hun boosheid was ze niet bijgebracht
door westerse agenten of propagandis-
ten. De corruptie die mensen in Kirgizië
tot opstand bracht was geen Westers ver-
zinsel. De repressie die ze trotseerden,
bestond echt. Wie denkt dat demon-
stranten de risico’s namen die ze namen,
enkel omdat ze bedwelmd waren door
Westerse propaganda, doet deze mensen
groot onrecht. Westerse propaganda
speelde huichelachtig in op reële mis-
standen en reële verontwaardiging. Maar
die manipulatie had slechts weerklank
omdat die misstanden en verontwaardi-
ging zo reëel en gerechtvaardigd waren.
Niemand waagt zijn of haar leven louter
op instigatie van een buitenlandse denk-
tank of veiligheidsdienst, tenzij de beta-
ling wel zeer riant is. Maar wie gelooft er
werkelijk dat de honderdduizenden Mai-
dan-demonstranten voldoende gesubsi-
dieerd werden door het Witte Huis van
Obama om het gevaar waar ze aan bloot-
stonden, acceptabel te maken?

De kleurenrevoluties waren dus niet
simpelweg regime-change-operaties, al
was het regime change-aspect niet afwe-
zig. Het waren wel degelijk autonome
maatschappelijke processen waarin de
onderkant, een getergde bevolking, te-
genover een bovenkant, een repressief en
corrupt bewind, stond. Maar deze pro-
cessen stonden veel sterker onder invloed
van geopolitieke rivaliteit dan gezond
was voor de emancipatoire mogelijkhe-
den die in de revoltes besloten lagen. De
Maidan-revolutie en de eerdere kleuren-
revoluties kwamen juist door die Wester-
se invloed makkelijk bij hun deprime-
rende, neoliberale en soms zelfs van fas-
cisme doordrenkte, uitkomst. Dat is geen
argument tegen de opstandigheid vanuit
de bevolking die aan de basis van ook de-
ze revoluties stond. Het is juist een argu-
ment voor solidariteit – tegen de betref-
fende regimes en tegen neoliberale, Wes-
terse bemoeienis met dit soort revoluties.
Zodat opstandelingen in situaties van
kleurenrevolutie merken dat er betere
bondgenoten denkbaar zijn dan de CIA.

Peter Storm
Anarchist, schrijft op zijn website

https://peterstormt.nl waar het
bovenstaande artikel vroeg of laat ook

een plek zal vinden.

de vraag. Maar dat revolutionaire bewe-
gingen om geopolitieke redenen steun
kunnen krijgen van staten die hun tegen-
stander graag overlast bezorgen, is als
verschijnsel dus ouder dan de regime
change operaties uit recenter tijd. De
Duitse steun aan bolsjevieken is echter
nog geen reden om die partij neer te zet-
ten als instrument van het Duitse impe-
rialisme. Er is genoeg mis met deze partij
en haar praktijken, maar een verlengstuk
van het keizerlijke hof was Lenins club
niet.

COMPLOT?
Opstandige bewegingen die steun krij-
gen van rivalen van de staten waarin die
bewegingen plaats vinden, zie je veel va-
ker. De Vietnamese onafhankelijkheids-

strijd tegen Frankrijk en later de VS kreeg
op beslissende momenten omvangrijke
militaire steun, in de jaren vijftig vooral
uit China, in de jaren zestig en zeventig
vooral uit de Sovjet-Unie. Maar wie daar-
uit concludeert dat de Vietnamese revo-
lutie louter een Chinese en/of Russische
regime change-operatie was, miskent de
motivatie en strijdlust van de boeren van
Vietnam tegen grootgrondbezitters en
van grote delen van de Vietnamese be-
volking tegen koloniale overheersing. De
Nicaraguaanse revolutie in 1978-79 en
de strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika
in de jaren zeventig en tachtig kregen
enige militaire en diplomatieke steun uit
Cuba en de Sovjet-Unie en aanverwante
staten. Maar dat maakt die revolutie en
die strijd nog niet tot verlengstukken van
Moskou en/of Havana. Dat delen van de
anti-kernwapenprotesten steun kregen
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Een speciaal geval is de telefooncoup,
waarbij de legerleiding per telefoon de
regering naar huis stuurt, zonder dat
troepen in beweging komen. Bij mijn we-
ten heeft Suriname hiervan de primeur
(1990, met als aanleiding het ontslag van
legerleider Bouterse). Hier dichtbij komt
het memorandum van de Turkse leger-
leiding (1997) dat leidde tot het afreden
van de premier Erbakan van de islamiti-
sche Welvaartspartij, een voorloper van
de huidige AKP van Erdogan. Dit wordt
ook wel de eerste postmoderne coup ge-
noemd, die zou zijn uitgevoerd door een
illegale groep binnen de legerleiding.

MILITAIRE COUPS
Een belangrijk onderscheid wordt ge-
maakt door Albrecht en Eibl. Zij stellen
dat er binnen het leger twee groepen zijn
die het initiatief kunnen nemen om een
coup te plegen en dat die verschillend
opereren. Enerzijds is er de legerleiding
(elite officers). Dit zijn over het algemeen

AMOK OnderzoeksdossierVD

Met het staatshoofd wordt hier
de feitelijke regeringsleider
bedoeld. Het belangrijkste

verschil met andere definities is, dat de
coupplegers zich binnen het staatsappa-
raat moeten bevinden. Dit kan de staats-
greep onderscheiden van processen als
geslaagde revoluties, burgeroorlogen en
volksopstanden. Bij deze laatste fenome-
nen treden naast het staatsapparaat ook
grote groepen burgers handelend op.

In een overzicht van coups tussen 1946
en 2018 van Marshall en Marshall, die
ook zo’n definitie hanteren, worden nog
een aantal gebeurtenissen genoemd die
geen coup genoemd kunnen worden,
waaronder:

‘Vrijwillige’ machtsoverdracht door
het staatshoofd vanwege falend beleid en
gezagsverlies. Veel geslaagde kleurenre-
voluties (Georgië, Joegoslavië, Kirgizië,
Oekraïne, maar ook Tunesië in 2011)
vallen hieronder.

Verandering van regime door een bui-
tenlandse invasiemacht (de oorlogen in
Irak en Afghanistan zijn voorbeelden
daarvan).

Er zijn ook grensgevallen, zoals de zelf-
coup. Daarbij trekt de zittende leider
door een machtsgreep alle macht aan
zich, waarbij bijvoorbeeld het parlement
en het hooggerechtshof worden uitge-
schakeld. Het beroemdste voorbeeld is
Napoleon, maar ook de recente geschie-
denis kent een aantal voorbeelden.

Coups en massabewegingen
Van het begrip coup (staatsgreep) blijken tal
van definities in omloop te zijn. De meest
heldere discussie over de elementen die
noodzakelijk zijn om te kunnen spreken van
een coup is te vinden bij Jonathan Powell en
Clayton Thyne in het Journal of Peace
Research. Hun definitie: “Een coup is een
illegale en openlijke poging van de kant van
militairen of andere elites binnen het staats-
apparaat om het zittende staatshoofd ten
val te brengen.”
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generaals, die deel uit maken van de na-
tionale elite. Als groep voeren zij het be-
vel over het leger als geheel. Een voor-
beeld van een coup door de legerleiding
is die van het Egyptische leger tegen het
regime van Moebarak (2011).

De andere groep zijn de troepencom-
mandanten (combat officers). Dit zijn
meestal kolonels (bataljonscommandan-
ten) en kapiteins (compagniescoman-
danten). Het kenmerk van deze groep is
dat ze rechtstreeks het bevel kunnen ge-
ven om de troepen in te zetten vanuit de
kazernes. Ze maken geen deel uit van de
elite, eerder van de middenklasse en heb-
ben dan ook een ander perspectief en an-
dere belangen dan de legerleiding. Voor-
beelden van een door een dergelijke
groep uitgevoerde coup zijn de Anjerre-
volutie van 1974 in Portugal (gericht op

herstel van de democratie) en de kolo-
nelscoup van 1967 in Griekenland (tegen
een linkse massabeweging).

Albrecht en Eibl wijzen erop dat de
verschillende posities van deze groepen
gevolgen hebben voor het mechanisme
van de coup. Dat zie je op het niveau van
de coördinatie en bij de manier van ope-
reren. De legerleiding kan gebruik ma-
ken van “horizontale coördinatie” (over
de volle breedte van het leger, omdat zij
daar institutioneel de top van zijn). Ze
gaan planmatig te werk en hun kracht
bestaat vooral in het stellen van een fait
accompli vanuit hun bevelsmacht in de
hiërarchie: sleutelpunten bezetten om
vechten overbodig te maken. Deze au-
teurs stellen dan ook dat een coup door
de legerleiding vaak zonder veel geweld
plaatsvindt.

Troepencommandanten moeten hun
eigen onderlinge netwerken gebruiken
en de beschikking die ze hebben over wa-
pens, de directe bevelsmacht over de

troepen en het verrassingseffect maxi-
maal uitbuiten. Ze coördineren “verti-
caal” naar de onder hun bevel gestelde
soldaten. Komen ze andere troepen te-
gen, dan moeten ze maar afwachten of
die zich bij de coup aansluiten. Onderlin-
ge vuurgevechten komen bij dit type
coup regelmatig voor.

VAN ONDEROP OF HOGERHAND
Deze tweedeling in ‘coups van onderop’
en ‘coups van hogerhand’ is zinnig om
concrete situaties beter te kunnen begrij-
pen. Mits je je realiseert dat de werkelijk-
heid ingewikkelder is. Zo was bij de (mis-
lukte) couppoging van onderop door de
Guardia Civil in Spanje (1981) de aanwe-
zigheid van een regisseur die hogerop zat
in de hiërarchie mogelijk van belang, ter-
wijl delen van de legerleiding lang op het
vinkentouw bleven zitten en het uitein-
delijk lieten afweten. De Turkse coup van
2016 lijkt dan weer eerder een meng-
vorm: delen van de legerleiding waren
betrokken, anderen bleven neutraal of
weigerden medewerking en traden op te-
gen de coupplegers.

In de academische literatuur van de
laatste tien jaar die ik bekeken heb, lijkt
de aandacht aanvankelijk vooral uit te
gaan naar de manieren waarop (demo-
cratische of liberaliserende) regimes
meer ‘coupbestendig’ kunnen worden
gemaakt. Daarbij passeren tal van maat-
regelen de revue, vanaf het verbod op
coups door internationale organisaties
(de Afrikaanse Unie is een bekend voor-
beeld met ook enig succes) via het op-
richten van voor het leger concurrerende
paramilitaire organisaties (verdeel en
heers) tot aan het tegemoet komen aan
de wensen van de legerleiding door het
verhogen van de militaire uitgaven.

Sommige daarvan leiden tot een para-
dox: zo wordt erop gewezen dat het ver-
hogen van de militaire uitgaven ook kan
leiden tot een sterker leger dat juist beter
in staat is om een coup te plegen op een
moment dat het economisch tegenzit en
er moet worden bezuinigd op defensie.

LEGER EN VOLKSBEWEGINGEN
Maar vooral na de ‘Arabische Lente’
(2011) zie je dat er veel aandacht komt
voor de relatie tussen coups en massale
volksbewegingen. Het was al wel bekend
dat tussen die twee een sterk verband be-
staat, maar hoe ligt dat nu precies en wat
kunnen we daarmee? Daar worden vrij
uitgebreide statistische analyses op losge-

laten. Wat me daarbij opvalt is dat het
thema deels wordt benaderd vanuit het
perspectief van de internationale instel-
lingen, maar vooral van de nationale eli-
tes. Zo duikt het begrip ‘elitecoördinatie’
af en toe op als iets heel belangrijks. Het
duurde even voordat ik doorhad (ik denk
dat het uit de speltheorie komt), dat het
verschijnen van een massabeweging op
straat van belang is, omdat het de men-
sen uit de nationale elite beter in staat
stelt om hun houding ten opzichte van
een eventuele couppoging te ‘coördine-
ren’. De omvang van de massabeweging
laat aan de individuele leden van de elite
zien in hoeverre het regime aan legitimi-
teit heeft ingeboet,

Het perspectief van de bevolking en
hun ‘coördinatie’ of organisatie blijft hier
dus buiten beschouwing. Toch leveren
deze statistische manoeuvres nog wel in-
teressante resultaten op. Zo blijkt uit een
studie van Gerling over coups in Afri-
kaanse landen beneden de Sahara dat er
een duidelijk verband bestaat tussen pe-
riode van droogte, massabewegingen en
coups. Een ander onderzoek (Johnson en
Thyne) levert op dat geweldloze, massale
protesten tegen een repressief regime een
grotere kans hebben door militairen te
worden gesteund dan gewelddadige en
dat die geweldloze protesten zo kunnen
leiden tot een coup die de democratie
herstelt.

Een manco van de studies is dat ze vrij-
wel niet in staat zijn oorzakelijke (in
plaats van enkel statistische) verbanden
te leggen. Dat lukt waarschijnlijk ook
niet bij sterk historisch bepaalde ver-
schijnselen als coups. Een ander bezwaar
bij de studies die ik heb gezien is, dat de
beïnvloeding van de massabewegingen
door buitenlandse mogendheden vrijwel
niet aan de orde komt.

Kees Kalkman

GEBRUIKTE BRONNEN:

Everything Explained Today, Coup d’état explained

(op basis van Wikipedia-artikel)

Holger Albrecht en Ferdinand Eibl, How to Keep

Officers in the Barracks? (2018)

Lena Gerling, Riots and the Window of

Opportunity for Coup Plotters (2016)

Jacklyn Johnson en Clayton L. Thyne, Squeaky

Wheels and Troop Loyalty (2016)

Monty G. Marshall en Donna Ramsey Marshall,

Coup d’Etat Events 1946-2018 Codebook (2019)

Jonathan M. Powell en Clayton L. Thyne, Gobal

instances of coups from 1950 to 2010 (2011)

Geweldloze massa-

bewegingen hebben een

grotere kans op succes

in het herstel van de

democratie via een coup
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Over de herinrichting van de maatschappij volgens Bregman

De bestseller is geen geschiedwerk
in de traditionele zin maar veel-
eer een kritiek op het vak sociale

psychologie van onze tijd en op de ma-
nier waarop onze maatschappij ideolo-
gisch wordt beïnvloed door bevooroor-
deelde wetenschappers. In vijf delen be-
handelt Bregman de geschiedenis vanaf
de natuurstaat, nieuw realisme tot ge-
weldloosheid. Hij begint met de theorie
van de beruchte pionier in de sociaal psy-
chologie Le Bon die beweerde dat men-
sen in nood hun dunne laagje beschaving
afschudden en beestachtig en in totale
paniek reageren. Met aantoonbare feiten
weerlegt Brugman deze ideeën. Want na
collectieve tegenslag volgt juist een
vloedgolf van menselijke samenwerking.
Is dit dan een aanleiding om een ander
mensbeeld te zoeken? Dat mensen juist
deugen? De opdracht is niet makkelijk
aangezien er een donker mensbeeld van
cynisme, egoïsme en onderdrukking
heerst.

FILOSOFEN EN DE NATUURSTAAT
Over goede of kwade neigingen van de
mens haalt Brugman o.a. twee filosofen
aan: Thomas Hobbes, met de pessimisti-
sche visie dat de mens slecht is, en tegen-
pool Jean-Jacques Rousseau, die uitgaat
van het goede in de mens, maar bescha-
ving beschouwt als gif. Aan de hand van
antropologische gegevens over Irokezen
(Amerikaanse Originals) en meer gege-
vens van de eerste verzamelaars en jagers
concludeert Brugman dat mensen van
nature geneigd zijn tot samenwerken en
delen van goederen en passies. Volgens
hem is de mens goedaardig. Zijn bevin-
dingen ziet hij bevestigd in de toepassing
van Darwins evolutietheorie aan de hand

Acht jaar geleden begon Rutger Bregman als correspondent bij de Volkskrant. Al snel werd hij
binnengehaald in het online journalistiek platform De Correspondent gevormd door journalisten,
politici en schrijvers. Begin 2018 verschenen van hem de artikelen “De mens is een vreedzaam

wezen” en “Soldaten willen niet doden”. Al langer was hij geïnteresseerd in en schreef hij over
oorzaak en gevolg van menselijk gedrag en de geschiedenis van de mens. Een jaar later verscheen
dan ook bij De Correspondent zijn nieuwe boek “De meeste mensen deugen”. Het boek werd een
groot succes en is reeds veelvuldig
besproken. Voor Vredesmagazine

gaan we dieper in op wat Bregman
zegt over vreedzaamheid. De mens is een

vreedzaam wezen
van biologische verschillen en overeen-
komsten tussen de mens en andere pri-
maten. Biochemie, communicatie en
vrouwelijke eigenschappen worden aan-
gevoerd om de aanwezigheid van social-
learning (voorloper van samenwerking)
aan te tonen, wat weer leidt tot taal en in-
telligentievorming. De oorspronkelijke
samenleving van jagers, verzamelaars en
nomaden vormden groepen waarbinnen
mensen gelijkwaardig waren, elkaar ver-
trouwden, alles deelden en geen oorlog
voerden. Maar toen dezelfde groepen
zich voor landbouw gingen binden aan
een vaste plek, ontstonden bezit, regels,
godsdienst, beveiliging en hiërarchie en
zo veranderden de mensen. Sterker nog:
tegen buitenstanders worden ze – althans
volgens bepaalde theorieën en onderzoe-
kers – gewelddadig en bepaald oorlogs-
zuchtig. Eigen volk eerst!

SOLDATEN DIE NOOIT SCHOTEN
Dit is de titel van een onderzoek van Sa-
muel Marshall, die aanwezig was bij de
Amerikaanse invasie van het eiland Ma-
kin in de Stille oceaan in1943. De histori-
cus/kolonel wilde waarnemen wat er in
een echte oorlog gebeurde. en maakte
verslag.

Hij nam waar dat een plotselinge Ja-
panse aanval verrassend succesvol was
ondanks de ruime meerderheid aan
Amerikaanse soldaten. Waarop Marshall
zich afvroeg hoe dat kon gebeuren; hij
ondervroeg alle soldaten de volgende dag
openlijk en groepsgewijs. Een unicum.
Alle individuele verklaringen resulteer-
den in de conclusie dat de meeste solda-
ten niet hadden geschoten. Niet uit angst,
niet uit onvermogen, maar omdat het ge-
middelde individu een innerlijke (onbe-

wuste) weerstand had tegen moord op
een medemens. Marshall veronderstelde
en bewees nadien dat dit wereldwijd voor
alle soldaten zou gelden. Hij groeide uit
tot een gewaardeerd historicus, die tot nu
toe op militaire academies wordt gelezen.
Maar zoals vaak nam de kritiek op zijn
theorie toe, ook na zijn dood. Bregman
heeft dus verder naar meer bewijs van
deze theorie gezocht, die hij heeft gevon-
den. Ook Franse soldaten schoten aan
het front opzettelijk te hoog, en Britse en
Amerikaanse soldaten schoten vaak hele-
maal niet of maximaal 13-18%.

Pas in de twintigste eeuw heeft de be-
schaving voor de gehele samenleving
vooruitgang gebracht als gevolg van de
succesvolle bestrijding van ziekten en ge-
deeltelijke vervanging van mensarbeid
door machines. Maar ook nu zijn de ze-
geningen niet gelijk verdeeld en blijft de
vloek bestaan, ook omdat in de bestude-
ring van de bestaande beschavingen de
huidige wetenschap van de sociaal-psy-
chologie argumenten aanvoert over het
onvermogen van individuen om sociaal
te handelen. Maar die veel besproken on-
derzoeken en experimenten, die stellen
dat de mens zijn eigen vijand is (o.a. Rog-
geveen over de Paaseilanden, experimen-
ten in de Stanford-gevangenis, Robbers
Cave, Milgram), blijken in dit boek on-
geldig, vals of verkeerd geïnterpreteerd.
Bregman beschrijft ze prettig leesbaar
met veel kennis. Hij geeft aan dat com-
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municatie en confrontatie klakkeloos
groepsgedrag van mensen kunnen voor-
komen. Solidariteit en betere waarne-
ming van het omstanderseffect tonen
aan dat mensen elkaar wel degelijk hel-
pen.

PSYCHE IN OORLOG
Oorlog voeren werd in de Tweede We-
reldoorlog ook sociologisch en psycholo-
gisch wetenschappelijk begeleid. De
vechtlust en gedrevenheid van Duitse
soldaten werden via enquêtes vooral te-
ruggebracht op onderlinge kameraad-
schap. Een factor die trouwens terug te
vinden is bij alle soldaten, zelfs bij terro-
risten die vaak samen zijn geradicali-
seerd. Het ontwikkelde groepsgevoel is in
het leger heel sterk, mensen doden niet
graag als ze de ander in de ogen kijken.
75% van de soldaten stierven door mor-
tieren, granaatscherven, bommen – dus
door afstandswapens. Deze natuurlijke
afkeer is voor de top van een leger
natuurlijk heel ongewenst. Handige
oplossingen zijn dus b.v. drones, gif
en individuele conditionering. Breg-
man noemt dit ontmenselijking van sol-
daten, waarna helaas ernstige trauma’s

ontstaan of gevoelens van moral injus-
tice.

De vraag van Bregman is hoe de na-
tuurlijke goedheid van de mens in de
huidige samenleving met zijn tegenstrij-
dige politiek kan worden verwezenlijkt.
Hij ziet oplossingen in intrinsieke moti-
vering, positief denken, democratie, mo-
derne niet-hiërarchische managementfi-
losofie, andere beloningsystemen, verbe-
terd gevangeniswezen (Dutch approach)
en burgerpolitici.

Onderling menselijk contact is wel het
sleutelprincipe vindt Bregman: een me-
dicijn tegen racisme, haat en vooroorde-
len. Hij haalt daarvoor in het laatste
hoofdstuk de Eerste Wereldoorlog aan en
vertelt over soldaten die de loopgraven
uit kwamen.

In de kerstnacht van 1914, na vier
maanden zinloze slachting, kwamen in
Vlaanderen soldaten, na het zingen van
de aan beide zijden bekende kerstliedjes,
de loopgraven uit. In groepjes gingen vij-
andelijke soldaten met elkaar praten.
Zelfs in de dagen daarna lag de oorlog
even stil en wisselden de soldaten ca-
deautjes, lekkernijen en foto’s uit. Haat
werd vriendschap en begrip. Twee/derde

van het front lag stil. In vijf andere oorlo-
gen is dit ook waargenomen.

Later in 2006 werd dit gebeuren be-
wust gebruikt om rebellen uit de Colom-
biaanse jungle te lokken om het vredes-
proces op gang te krijgen. Lichtjes, fol-
ders en foto’s van familieleden werden
verspreid in het oerwoud van beide kam-
pen.

HAD ROUSSEAU DUS GELIJK?
De mens wordt vrij geboren en het gaat
mis als beschaving ontstaat? De maat-
schappij moet anders geregeld worden
volgens Bregman. Hij gelooft dat er bin-
nen bestaande systemen oplossingen zijn
te vinden en stuurt aan op individuele
“leefregels”. Wellicht hoopt hij dat er
door massale toepassingen een grote
“grasroot-beweging” ontstaat, die be-
staande systemen ondermijnt en veran-
dert, maar deze beweging wordt niet om-
schreven. In ieder geval is te hopen dat
het zo grif verkochte boek zoveel gelezen
wordt dat er bewegingen ontstaan, die de
beloften en visies die er worden gegeven
zullen proberen waar te maken.

Anke Polak

LORD OF THE FLIES
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KORTE BERICHTEN

Vredesweek 2020

De groeiende diversiteit in Neder-
land roept veel reacties op.

Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook
racisme en angst voor het onbekende. De
Vredesweek 2020 (19 t/m 27 september)
gaat over het omgaan met die verschillen.
Daarom is gekozen voor het thema ‘Vre-
de verbindt verschil’.

WRI conferentie

Eind 2019 hield War Resisters’ Inter-
national een conferentie in Colom-

bia. De WRI is de pacifistische interna-
tionale waarbij organisaties uit 47 landen
zijn aangesloten. De problematiek waar-
mee deze organisaties in hun verschillen-
de werelddelen te maken hebben ver-
schilt nogal, evenals hun invalshoek. Dat
leverde interessante discussies op. Een
uitgebreid verslag met foto’s: tinyurl.
com/wricon

Vrijheidsliederen

Onlangs verscheen een boekje met
18 liederen over vrijheid en het

verlangen naar vrede. Bijzonder is dat
niet alleen de tekst van de liederen is op-
genomen, maar ook de muziek in noten-
schrift. Bovendien is er een cd bij
met 14 van de liederen. Het boekje is
geïllustreerd met cartoons met een
vredesthema. Heel geschikt om te ge-
bruiken bij vredesactiviteiten. Bestellen:
tinyurl.com/vreelied

In uniform

Sedert 1 januari mogen Duitse mili-
tairen gratis met de trein, ook voor

privéreizen. Ze moeten dan wel in uni-
form zijn. Uit een bericht van het Duitse
ministerie van defensie blijkt dan dat er
een politiek doel achter zit. De waarde-
ring voor militairen moet bevorderd
worden door hun publieke aanwezigheid
te vergroten.

Online enquête

World Peace 2035 heeft een plan
ontwikkeld om tot wereldvrede

te komen. Het plan omvat 14 maatrege-

len die genomen zouden moeten worden
door de VN, landen en organisaties. Over
dit plan wordt nu een online enquête ge-
houden, waaraan u kunt deelnemen. De
bedoeling is natuurlijk te laten zien dat
de wereldbevolking snakt naar vrede.
Deelnemen: tinyurl.com/enqglob

Nicaragua

Peace Brigades International is een
nieuw project gestart voor leden

van Nicaraguaanse organisaties, sociale
groeperingen en individuele mensen-
rechtenverdedigers die momenteel in
Costa Rica in ballingschap leven. Het
project heeft als doel om Nicaraguanen
te begeleiden die gevlucht zijn vanwege
het toegenomen politieke geweld, maar
nog wel banden hebben met Nicaragua
en terug willen keren zodra mogelijk.

Verhalenbundel

De eerder aangekondigde verhalen-
wedstrijd ter gelegenheid van 75

jaar geen oorlog in Nederland, heeft 5 in-
zendingen opgeleverd. De prijs ging naar
Laura Hannink met het verhaal De Ster.
De verhalen zijn samengevoegd in een
bundel die u kunt downloaden:
tinyurl.com/verhbund

Verkiezingen

Met oog op de Tweede Kamerver-
kiezingen in maart 2021 heeft de

Women’s International League for Peace
and Freedom NL input gestuurd aan de
politieke partijen voor hun verkiezings-
programma’s. Volgens de WILPF is het
cruciaal dat de partijen duidelijk gaan
voor een totaalverbod op kernwapens en
een wereldwijd verbod op killer robots.

Online bordspellen

Nu veel mensen binnen zitten van-
wege het coronavirus staan bord-

spellen in de belangstelling. Reeds zo’n
45 jaar geleden introduceerde de voorlo-
per van Vredesbeweging Pais coöperatie-
ve bordspellen in Nederland. Nu worden
ze in Europa door Sunny Games gemaakt
en zijn in veel winkels te koop. Nieuw is
dat u en uw kinderen ze ook achter de

computer kunnen meespelen! Kijk op
twitch.tv/SunnyGamesEU om te zien
wanneer u daar terecht kunt om live mee
te spelen.

Klimaat

In een nieuw boek roept Christiana Fi-
gueres, die namens de VN de onder-

handelingen over het klimaatakkoord
van Parijs leidde, op tot burgerlijke onge-
hoorzaamheid. Zij wil zo instituties
dwingen tot een antwoord op de kli-
maatcrisis. Zij zegt: “Burgerlijke onge-
hoorzaamheid is niet alleen een gewe-
tensvolle keuze, maar ook de krachtigste
manier om wereldpolitiek vorm te ge-
ven.”

Burgerschaps-
vorming

Als een bijdrage aan “burgerschaps-
vorming” in het onderwijs ontwik-

kelde het Huis van Erasmus in Rotter-
dam nieuw lesmateriaal. Het bestaat uit
modules die los van elkaar te gebruiken
zijn. De modules bieden veel interactie
en nodigen uit tot een open dialoog met
elkaar en tot kritisch denken en zelfre-
flectie.

New York City

De gemeenteraad van New York City
heeft een hoorzitting gehouden

over de investeringen van zijn pensioen-
fonds in producenten van kernwapens.
In de hoorzitting heeft de War Resisters
League gepleit voor verordeningen die
dergelijke investeringen verbieden. Het
betreft vooral investeringen in Boeing en
Honeywell.

Doomsday 

Wetenschappers hebben de tijd op
de Doomsday Clock bijgewerkt

tot 100 seconden voor 12. We zijn nog
nooit zo dichtbij een kernoorlog geweest.
Dat de dreiging zo groot is komt mede
door de nucleaire wapenwedloop tussen
de VS en Rusland. Hun uit het INF-ver-
drag stappen zorgt ervoor dat beide lan-
den weer nucleaire middellange af-
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standsrakketten kunnen ontwikkelen en
plaatsen, ook op het Europese continent.
Het onder druk staan van de nucleaire
deal met Iran zorgt eveneens voor oplo-
pende spanningen.

Toch is er ook vooruitgang. Terwijl een
nieuwe wapenwedloop aan de gang is,
hebben 80 andere landen het VN-Kern-
wapenverbod getekend. Ook beseffen
steeds meer lokale overheden, banken en
pensioenfondsen het gevaar van kernwa-
pens en handelen daarnaar.

Busbedrijf EBS

Het in Nederland actieve busbedrijf
EBS is een dochter van het Israëli-

sche bedrijf Egged. Dit bedrijf is op de
VN-lijst geplaatst van bedrijven die zich
schuldig maken aan het schenden van
mensenrechten door het actief onder-
steunen van de Israëlische nederzettin-
genpolitiek. EBS is al actief in o.a. de re-
gio Den Haag – Rotterdam. Er loopt een
campagne om te voorkomen dat EBS
nog meer busvervoer in handen krijgt.

Frontex

Frontex, de Europese grenswacht die
vluchtelingen moet tegenhouden,

heeft een rekening van 24.000 euro ge-
stuurd naar 2 activisten die via een juri-
dische procedure probeerden meer in-
formatie te krijgen over de methoden
van Frontex. Een groot aantal NGO’s,
waaronder Vredesbeweging Pais en Stop
Wapenhandel, steunen de activisten met
een verklaring. Ook u kunt iets doen
door een petitie ondertekenen:
tinyurl.com/fronpet 

Vredeskalenders
2021

Peace Power heeft twee vredeskalen-
ders voor 2021 gemaakt. De ene is

een bureaukalender, de andere is om op
te hangen. Beide hebben verschillende
afbeeldingen en vredescitaten. De kalen-
ders kosten resp. 8 en 10 euro. Meer info:
tinyurl.com/vreekal

Vreedzame Aarde

Nina Koevoets ontwikkelde recent
een coöperatief spel “Vreedzame

Aarde” voor iedereen vanaf 10 jaar in al-
lerlei soorten groepen. De teams krijgen
per email een missie die in een bepaald

zoekt mensen die vredeslessen willen ge-
ven op scholen. info@huisvanerasmus.nl

Het Museum voor Vrede en Ge-
weldloosheid zoekt een pr-medewer-
ker. info@vredesmuseum.nl of 015-
785.01.37

Vredesbeweging Pais zoekt een se-
cretaris en een webbeheerder. info@
vredesbeweging.nl

VredesNieuws zoekt correspondenten.
info@vredesmedia.nl

Urgent appeal

Van het door de Nederlandse Vereni-
ging voor Medische Polemologie op

26 november 2019 georganiseerde sym-
posium “Urgent appeal for a nuclear
weapon free world” is een uitgebreid ver-
slag beschikbaar. Downloaden:
tinyurl.com/nvmpsymp

Bombardement
Het Britse ministerie van defensie

heeft toegegeven dat de Britse lucht-
macht op 10 april aanvallen heeft uitge-
voerd in Irak. De Peace Pledge Union is
verbaasd dat dit gebeurde terwijl Boris
Johnson in het ziekenhuis lag en zijn
plaatsvervanger Dominic Raab pleitte
voor een wereldwijd staakt-het-vuren.

Doden door geweld

Op initiatief van het SIPRI wordt er
gewerkt aan een database waarin

alle mensen worden opgenomen die
door geweld omkomen. Inmiddels is de
website van de Global Registry of Violent
Deaths online. Deze website bevat nu
nog hoofdzakelijk informatie over het
project, maar zal ook feitelijke gegevens
en schattingen gaan bevatten m.b.t. het
aantal slachtoffers. Zie: grevd.org

Online
Vredesmuseum

Tijdens de coronacrisis zijn alle musea
gesloten. Het virtuele museum van

het Museum voor Vrede en Geweldloos-
heid is echter gewoon te bezoeken. Op
www.vredesmuseum.nl vindt u vijftien
tentoonstellingen, duizenden foto’s en
affiches, een grote collectie citaten, ge-
dichten, muziek, een webshop met o.a.
vredesspellen en nog veel meer.

tijdsbestek moet worden uitgevoerd. Zie:
tinyurl.com/vreespel

Waalse
wapenexport

De Belgische Raad van State schorste
op 9 maart vergunningen die het

Waals Gewest had verleend voor de uit-
voer van wapens en defensiemateriaal
naar Saudi-Arabië. Een grote overwin-
ning voor de vredes- en mensenrechten-
organisaties die hierom hadden ge-
vraagd.

WWF

De Europese Unie heeft de financie-
ring opgeschort van een be-

schermd natuurgebied dat het World
Wildlife Fund in Congo wil stichten. De
reden is dat rangers van het WWF zich
stelselmatig ernstig misdragen tegenover
het Baka-volk dat daar leeft. Er is sprake
marteling, seksueel geweld, willekeurige
arrestatie en moord.

Strafhof

Op 15 mei dreigde de VS het Inter-
nationaal Strafhof in Den Haag

met Amerikaanse maatregelen als het
een onderzoek naar Israëlische en Pales-
tijnse oorlogsmisdaden instelt. Afgelo-
pen maart besloot de beroepskamer van
het Hof tot zo’n onderzoek. Eerder riep
Israël op tot internationale sancties tegen
het ‘antisemitische’ Strafhof.

Vijay Metha

Vredesactivist Vijay Mehta schreef het
boek “Hoe we niet naar oorlog hoe-

ven te gaan”. Het bevat aanbevelingen
over hoe oorlogen kunnen worden voor-
komen en beschrijft hoe technologie en
kunstmatige intelligentie, gruwelijke
mogelijkheden voor oorlogen creëren.

Iets doen

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 Huis van Erasmus in Rotterdam
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meter per duo. De gemeente Enschede
accepteerde de formele melding van deze
demonstratie, terwijl ze enkele dagen
eerder een melding van een anti-islamiti-
sche demonstratie in de stad weigerde,
ter bestrijding of voorkomen van wanor-
delijkheden.

Een soortgelijke situatie in Zwolle
deed twee staatsrechtgeleerden aan de
bel trekken. De noodmaatregelen wegens
de pandemie, mochten de grondwettelijk
en in internationale verdragen veranker-
de demonstratievrijheid niet inperken.
De regering verwees deze kritiek door
naar de lokale autoriteiten.

Die vlieger gaat natuurlijk maar ten
dele op. Langs de Duitse grens organi-
seerden lokale activisten tegen kernener-
gie protesten langs de route van kernaf-
valtransport. Deze liep van Gronau via
Münster, het Roergebied en Venlo naar
Amsterdam waar het overgeslagen zou
worden op een schip naar Rusland. Met
diverse geïmproviseerde voorzorgsmaat-
regelen zoals mondkapjes, anderhalve
meter afstand en maximaal enkele tien-
tallen deelnemers, mochten de protesten
doorgaan en haalden de landelijke televi-
sie. In Munster organiseerde een solida-
riteitscomité met vluchtelingen toen op
dezelfde wijze een demonstratie om aan-
dacht te vragen voor de schrijnende situ-
atie op Lesbos. Daar kwamen echter zo-
veel mensen op af dat de politie al na en-
kele minuten besloot de demonstratie te
beëindigen. De deelstaatregering van
Noordrijn-Westfalen kondigde daarop
aan het demonstratierecht verder aan
banden te leggen en de ruimte van de lo-

kale autoriteiten om afspraken te maken
met de organisatoren van demonstraties
in te perken.

Toen eind april de actie tegen een
tweede transport zou worden herhaald,
bleek het protest in kleinere steden zoals
Gronau toegestaan maar in Münster
niet. Via een kort geding kreeg de groep
in Münster uiteindelijk alsnog toestem-
ming voor een protestactie. Dit juridisch
steekspel kreeg veel media-aandacht.

Het lijkt onduidelijk hoe toekomstige
maatregelen wegens een langere virus-
dreiging, zich zullen gaan verhouden tot
de vrijheid van demonstratie. Toekom-
stige regelingen zullen mede bepaald
worden door concrete ervaringen en ju-
ridische procedures. Als maatschappelij-
ke beweging moeten we ons niet bij voor-
baat terugtrekken in het veilige domein
van online-petities, filmpjes en andere
uitingen die niet raken aan de grens tus-
sen wat wel of niet toegestaan wordt. Het
helpt in ieder geval niet om die grens me-
de te bepalen.

Of zoals de anti-kernenergiedemon-
stranten in Münster zelf schreven: “Des
te belangrijker is het om nu ook steeds
weer te proberen de politieke bewegings-
ruimte te gebruiken en verder op te rek-
ken: ook in corona-tijden zijn verant-
woorde protesten mogelijk en noodzake-
lijk!”

Jan Schaake

Actievoeren kon natuurlijk ook al
lang online door petities te on-
dersteunen en te verspreiden. Je

had dan weer even je mening kunnen ge-
ven over een maatschappelijk onrecht.
Maar je wilt ook gehoord en gezien wor-
den met acties op straat. Met spandoe-
ken, pamfletjes en soms een megafoon.
Her en der werden protestacties of stilte-
kringen georganiseerd tegen oorlogen en
onrecht in de wereld waarbij Nederland
was betrokken, bijvoorbeeld via wapen-
handel. Dat onrecht gaat door, ook tij-
dens de corona pandemie. Maar ertegen
protesteren moet stoppen want het sa-
menscholingsverbod geldt ook voor de-
monstranten.

Er zijn natuurlijk andere mogelijkhe-
den om publiekelijk protest te tonen:
door onderling gerelateerde eenper-
soonsacties, leuzen schrijven of posters
ophangen.

Het Amsterdams Vredesinitiatief be-
sloot zijn regelmatige protestacties te
vervangen door het verspreiden van kor-
te kernachtige filmpjes op Youtube. Ac-
tievoerders van Enschede voor Vrede
protesteerden met spandoeken van 1,5

Thuiswerken, online-vergaderen, anderhalve
meter afstand houden en met maximaal twee
personen op straat staan. Wij ondergaan het
allemaal tamelijk vrijwillig om (auto)-
besmetting van het coronavirus te voorkomen.
Er zijn gelukkig heel veel online contact-
mogelijkheden om belangrijke activiteiten
gaande te houden. Daarvoor moeten we, soms
onhandig, omschakelen.

Actievoeren in coronatijd
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MÜNSTER, 6 APRIL. PROTEST TEGEN
VERVOER VAN URANIUMAFVAL VAN

GRONAU NAAR RUSLAND
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