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Waarom het EU-plan tegen
mensensmokkel niet werkt

D

Colofon

commentaar

e Middellandse Zee is een
massagraf voor vluchtelingen.
Alleen al in de eerste vijf
maanden van dit jaar kwamen volgens
officiële schattingen ongeveer 2000
mensen om bij een poging Europa over
zee te bereiken.
De voor de gesloten poorten van Fort
Europa omgekomen vluchtelingen
plaatsen de EU voor een dilemma.
Mensen redden zou anderen alleen maar
meer reden geven om de overtocht te
wagen. De afschrikkende werking van
drijvende lijken wordt wel vaker bepleit,
maar doet in de praktijk geen opgeld:
vluchtelingen blijven komen. Omdat het
niet goed is voor het imago van Europa
in de wereld dat je mensen zomaar
onder je neus laat verdrinken, wordt er
halfslachtig toch maar wat aan reddingswerk gedaan, als bijzaak bij het tegenhouden en terugduwen van boten
richting de Noordafrikaanse kust.
Alles in het Europese migratiebeleid is
erop gericht mensen buiten Europa te
houden of daar weer te krijgen. De
afgelopen jaren laten een beeld zien van
toenemende (bewapende) grenspatrouilles, verbonden aan de
ontwikkeling van steeds meer
geraffineerde surveillancesystemen, het
gebruik van drones en de constructie
van afscheidingsversperringen. Men
krijgt daar vooral ook de handen voor
op elkaar bij de wapenindustrie,
grensbeveiliging is een belangrijke
groeimarkt.
Op het moment van schrijven is de EU
een plan aan het uitwerken om met een

militaire missie migratie vanuit met
name Libië te stoppen. Kern is het
aanpakken van een nieuw geïdentificeerde vijand: de mensensmokkelaar.
Boten die voor de oversteek van
vluchtelingen gebruikt worden, moeten
opgespoord en vernietigd worden. Dat
de kans groot is dat hierbij vluchtelingen
om het leven komen, wordt ‘collateral
damage’ genoemd.
Dat deskundigen keer op keer hebben
aangetoond dat mensensmokkel een
reactie is op grenscontroles en niet de
oorzaak van migratie wordt genegeerd.
Door te pretenderen met het nieuwe
plan wel de oorzaak aan te pakken, kan
de EU de werkelijke oorzaken van
gedwongen migratie en de niet geringe
eigen rol in het onstaan van deze
oorzaken laten voor wat ze zijn.
Al jaren wijzen mensenrechtenorganisaties en vluchtelingenondersteuners erop dat de steeds verdere
militarisering van de maritieme
Europese zuidgrens er alleen maar toe
leidt dat vluchtelingen voor hun reis nog
afhankelijker worden van mensensmokkelaars en gedwongen worden
steeds gevaarlijker routes te benutten.
Wie gedwongen migratie wil voorkomen moet werken aan een rechtvaardiger wereld. Europa is er echter
goed in een militaire aanpak voor
zelfgecreëerde problemen te verzinnen,
maar in de praktijk leidt deze zelden tot
iets anders dan meer menselijk lijden.
De EU voert met dit plan niet alleen de
oorlog tegen migratie weer verder door.
Risicovol is ook het nadrukkelijk open

houden van de optie in te grijpen in
Libië zelf. Er wordt gesproken over
mogelijke militaire activiteiten in
Libische wateren en op land.
Sinds de Westerse militaire interventie
van 2011 is Libië steeds verder uiteen
gevallen en een steeds grotere puinhoop
geworden. Nieuwe militaire avonturen
in het Libisch kustgebied zullen die
situatie alleen maar verergeren, zeker nu
de belangrijkste met elkaar strijdende
milities zich hiertegen verklaard hebben.
Het EU-plan om mensensmokkel tegen
te gaan is een aan alle kanten
rammelend, gevaarlijk plan, dat alleen
maar meer mensenlevens op het spel zal
zetten. Hoeveel doden Europa
accepteert om de eigen macht en
rijkdom te behouden is de vraag. Een
ander antwoord dan ‘eindeloos veel’ lijkt
niet aan de orde.
Mark Akkerman

VOORPAGINA:
Sahrawi vluchtelingen strandden
in Tindouf.
Foto: Paulo Nunes dos Santos
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VredesMagazine spreekt met doorgewinterde antimilitarist Kare

“De militaire inlichtingendienst hie
Op de bruine bank liggen boeken van zijn grote held George Orwell. Karel Koster is
een belezen man. In zijn huis te Utrecht weet hij zich omringd door boekenplanken vol
literatuur over oorlogvoering en internationale veiligheid. In maart 2015 sprak
VredesMagazine thuis met hem, want de 63-jarige Koster is ernstig ziek. Koster
groeide op in Rhodesië, het huidige Zimbabwe. Zijn jeugd in Zuidelijk Afrika is van
grote invloed geweest op zijn denken over internationale vraagstukken. Dat denken
heeft hij verwerkt in zijn werk voor het Komité Zuidelijk Afrika (KZA), maar vooral voor
organisaties als de Bond voor Dienstplichtigen, het Komité Soldaten tegen
Kernwapens, en het Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief (Amok)1. Als onderzoeker
en lobbyist heeft Koster een belangrijke stempel gedrukt op de antikernwapenbeweging. Met de werkgroep Eurobom2 specialiseerde hij zich in nucleaire bewapening
en nam hij deel aan een Europese lobby tegen kernbewapening. Sinds 2007 is hij
medewerker Buitenlandse Zaken bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP. “We
moeten bestuderen wat we bestrijden.”

K

oster wordt geboren in 1951 in
Limburg. Wanneer hij tien jaar
oud is, emigreert het gezin –
vader, moeder en vier kinderen – naar
Rhodesië. Koster groeit op in Afrika.
Zijn scholing onder het Britse koloniale
bewind beïnvloedt hem sterk.
“Mijn vader is vooruit gevlogen om een
huisje en werk te regelen in Rhodesië. De
rest van de familie is op De Zuiderkruis
vanaf de Javakade in Amsterdam geëmigreerd. Stukken van de reis herinner ik
me nog; het was een enorm spannend
avontuur. Ons eerste huisje, en al heel
snel naar school. Ik zat op een blanke
jongensschool. Deze viel onder het Britse
systeem van privéscholen, maar dan vertaald naar de koloniale situatie. Iedere
Britse privéschool heeft een bepaalde
traditie, en die van ons was de Slag om
Engeland van 1940. De Britse luchtmacht tegen de Duitse; een heel belang-

Korte CV / biografie
1951: Geboortejaar
1961: Emigratie naar zuidelijk Afrika
Jaren 70: Studie sociologie Utrecht
Jaren 80: Onderzoeker bij Bond voor
Dienstplichtigen, Amok, archivaris KZA;
organisator Komité Soldaten tegen
Kernwapens
Jaren 90: Werkgroep Eurobom
Vanaf 2007: Medewerker Buitenlandse Zaken,
Wetenschappelijk Bureau SP
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rijke gebeurtenis in de oorlogsgeschiedenis. Om de Slag te herdenken waren de
scholen waarop ik zat ingedeeld in
Houses – een soort bestuurlijke indeling
van groepen jongeren dwars door alle
leeftijdsgroepen heen die met elkaar in
competitie gingen. Op mijn eerste school
waren de Houses vernoemd naar vliegvelden, en op de tweede school naar piloten. Het is belangrijk te beseffen dat dat
de traditie was; er hingen foto’s van de
gesneuvelde piloten in het paviljoen en
op de sportvelden. Wat er in feite met ons
gebeurde op school, is dat we werden
voorbereid op het besturen van het Britse Rijk. Maar ze vergaten ons te vertellen
dat het Britse Rijk bijna verdwenen was!
Aan het einde van die periode was de onafhankelijkheidsoorlog in Rhodesië inmiddels begonnen. Die schooljaren waren heel belangrijk voor mij; voor hoe ik
gevormd ben – met een hele zware Engelse invloed en Afrika.”
Als 18-jarige keert Koster terug naar
Nederland, om astronomie te studeren
in Utrecht. Het eerste studiejaar gaat
niet volgens plan, en hij maakt de
overstap naar sociologie. Daar komt hij
in aanraking met de linkse
studentenbeweging en politiseert hij.
“Na mijn middelbare school, in 1970,
wilde ik astronomie studeren. Die studie
kon je alleen in Kaapstad volgen. Maar
dan had je veel geld nodig, want er was
geen staatsbeurs. Dus ik vertrok naar Nederland om te studeren in Utrecht – vast-

besloten om later terug te keren naar
Rhodesië. Het eerste jaar sterrenkunde
ging helemaal mis, en ik stapte over naar
sociologie. Al snel kwam ik in contact
met sociologen die actief waren in de
linkse beweging – niet alleen binnen de
universiteit, maar ook daarbuiten. In die
tijd was er een enorme opkomst van de
vakbonden. Politiek was er een ruk naar
links. De regering Den Uyl (1973-1977)
was het product daarvan. De omgeving
van constant actievoeren en de boel veranderen, daar leefde ik in. Overal was activisme. Studenten gingen naar de wijken, om te kijken wat ze voor bewoners
konden doen. Zelf zat ik bij Rood Front
Utrecht. Tegelijkertijd studeerde ik.
Mijn politieke voorkeur is langzaamaan naar links verschoven. Ik probeerde
me los te maken van mijn opvoeding en
van wat ik vele jaren had geleerd. Met
moeite, want de onafhankelijkheidsoorlog in Rhodesië was aan de gang. Mijn
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arist Karel Koster

Foto: Boyd Noorda

st hield me in de gaten”

broer zat in het leger. Je werkt dan eigenlijk tegen jezelf en je eigen familie in, dat
was moeilijk. Ik kreeg te horen van snotapen in Nederland hoe het was daarginds, terwijl ik er net vandaan kwam –
ik wist wat die guerrilla’s (red: de onafhankelijkheidsstrijders; zwarte nationalisten) in werkelijkheid deden. Het waren
gewoon terroristen voor ons. Ik vroeg me
af hoe je dat in overeenstemming met elkaar kon brengen: de propaganda van de
nationalisten en hun misdaden enerzijds, en de ‘grotere zaak’ anderzijds. Die
grotere keuzes en het gebruik van geweld
speelden ook hier in het Westen, zoals
met de RAF.
De remigratie naar Nederland veranderde alles in mijn leven. Ik wilde dingen
recht zetten. Echt links zijn bleek een
diepgewortelde keuze van me.”
Na zijn studententijd sluit Koster zich
aan bij de Bond voor Dienstplichtigen.

Als onderzoeker verdiept hij zich in
oorlogvoering en militaire zaken. Bij
Amok en de werkgroep Eurobom
specialiseert hij zich verder in nucleaire
bewapening. Als archivaris bij het
Komité Zuidelijk Afrika blijft hij
betrokken bij politieke ontwikkelingen
in zuidelijk Afrika.
“Via Kees Kalkman werd ik actief bij de
Bond voor Dienstplichtigen (BVD). De
BVD was de radicale vleugel van de Vakbond voor Dienstplichtige Militairen
(VVDM). De VVDM was primair gericht
op de belangenbehartiging voor dienstplichtigen, en minder politiek.3 De BVD
was juist heel politiek en stelde radicalere
eisen. Zij organiseerde activiteiten om leden en burgers voor te bereiden op het leger. Het leger ingaan stond centraal om
zo te verhinderen dat het ingezet zou
voor verkeerde doeleinden. De BVD verkocht kranten op stations, was actief op
kazernes en probeerde daar acties die

plaatsvonden te laten radicaliseren. Dat
kon zo ver gaan als het weigeren van een
dienstbevel met het risico dat je achter de
tralies belandde. In 1977 moest ik zelf
ook in dienst, maar ik werd er na één
week weer uitgegooid; dat was een schok.
Formeel omdat ik boventallig was, maar
waarschijnlijk keken ze ook naar wie er
vervelend zouden zijn.
Al die jaren ben ik toch bij de BVD actief gebleven, binnen de onderzoekssectie. Eind 1983 werd de BVD ontbonden;
er waren te weinig leden. Begin 1981 was
het Komité Soldaten tegen Kernwapens
al opgezet en in dezelfde periode begon
Onkruit4 spectaculaire antimilitaristische acties uit te voeren. Onkruit was een
radicale club die invallen deed in kazernes of op andere plekken waar ze interessante spullen konden vinden. Ze wilde
bewijzen dat de Nederlandse staat zich
stiekem voorbereidde op de Derde Wereldoorlog. Ik was actief bij Amok, de
analytische vleugel van de antimilitaristische beweging. De antimilitaristen van
Amok bekeken de paperassen die Onkruit naar hen doorspeelde. Uiteraard
was dat staatsgeheim; daar kon je problemen mee krijgen. Veel van wat ik weet
over de kernwapens zoals op Volkel, is afkomstig van de mensen die daar toen papieren hebben gepikt. Gek genoeg werden die papieren destijds niet goed bewaakt. We konden er conclusies uit trekken en dat combineren met informatie
uit Amerika. In Amerika was veel meer
informatie beschikbaar over deze kernwapens.
Op 19 november 1984 deed Onkruit
een inbraak in de Knoopkazerne aan de
Croeselaan in Utrecht. Daar zat de militaire inlichtingendienst, een belangrijke
tegenstander. Bij de Knoopkazerne hing
een prikbord met de belangrijkste antimilitaristen in Utrecht. Op dat prikbord
stonden Kees Kalkman, ik en nog een
aantal mensen uit Utrecht. De inlichtingendienst hield ons blijkbaar in de gaten
en hield dossiers over ons bij, wat niet
mocht volgens de Nederlandse wet5. De
militaire inlichtingendienst heeft wel
enig gevoel voor humor, want op de dag
precies een jaar later zijn ze binnengevalVREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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len bij Amok om de gestolen stukken te
achterhalen.6 Amok-medewerker Roger
Vleugels werd daarbij opgepakt en in de
gevangenis gezet. Hij werd beschuldigd
van overtreding van de Wet op staatsgeheimen. Niet veel later werd hij vrijgelaten, maar hij bleef wel in staat van beschuldiging, en er werd een proces tegen
hem begonnen. Tegelijkertijd bereidde
Amok een proces tegen de staat voor.
Uiteindelijk werd de zaak door justitie afgeblazen bij gebrek aan bewijs, waarschijnlijk om dezelfde reden als dat Kees
Kalkman en ik er mee weg kwamen: het
ging om kopieën van staatsgeheimen en
niet om de originelen – die konden overal vandaan zijn gekomen. Toen werd er
een schikking getroffen: wij stopten met
procederen en zij ook.7”

B

ij het ter perse gaan bereikte de
redactie van VredesMagazine het bericht
dat in de nacht van woensdag naar
donderdag 18 juni Karel Koster vredig in zijn
slaap is heen gegaan. Hij heeft het interview
dat in deze aflevering staat nog wel gelezen,
hij heeft het niet meer in het blad kunnen
zien. Een gedreven vredeswerker en
politieke analist is heen gegaan. We zullen
zijn hartelijke lach en gesprekken missen.

De redactie
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Heb je ook een actieve rol gespeeld in de
periode van de grote demonstraties
begin tachtiger jaren?
“Ja, in het organiseren. Dat was vooral
rondom het Komité Soldaten tegen
Kernwapens. Het doel was het mobiliseren van dienstplichtige soldaten en exdienstplichtigen om in uniform te demonstreren tegen het bewaken van de
kernwapendepots in Nederland. Dat
maakte deel uit van de Koude Oorlog,
ook het openbaar maken van (militaire)
papieren was deel van de Koude Oorlog.
‘Jullie zitten gewoon een kernoorlog
voor te bereiden, dat pikken wij niet!’ We
pasten bij een veel bredere beweging van
mensen die geen atoomoorlog wilden.
De grote antinucleaire demonstraties
vonden plaats in 1981-1983. Dat was in
de tijden van het hoogtepunt van de
Koude Oorlog. In 1983 werd ook de KAL
007 (red: een Koreaans passagiersvliegtuig) door de Russen neergeschoten. We
hadden allemaal het gevoel dat de situatie dreigde te escaleren; en dat gevoel
klopte ook. Later bleek dat nucleaire
oefeningen hadden plaatsgevonden in
die tijd. Het had weinig gescheeld of de
boel was helemaal uit de hand gelopen.8
Tussendoor ben ik me met Zuidelijk
Afrika bezig gaan houden. Ik werkte als
archivaris bij Komité Zuidelijk Afrika
(KZA). Ik verzamelde berichten voor het
tijdschrift Facts & Reports. Toen er een
fusie plaatsvond tussen de anti-apart-

heidsbeweging (AABN), KZA en stichting Mondlane, ben ik er weggegaan, en
me gaan richten op kernbewapening. Ik
werd weer heel actief voor Amok. Dit
werk deed ik vanuit het centrale idee dat
je het militaire apparaat en de wapenhandel, en aanverwante zaken, moet bestuderen en uit moet leggen. In Nederland was er namelijk een sterke neiging
om hysterisch te reageren als het over
militaire onderwerpen gaat. Nu nog
steeds.
Pacifisten willen nooit iets met wapens
te maken hebben. Dat begrijp ik wel,
maar je moet een keuze maken. Je kunt
een pacifistisch besluit nemen, maar dan
plaats je jezelf wel buiten de maatschappij. Ik volg George Orwell – ik vind hem
zo fantastisch! Hij is een inspirerend
voorbeeld voor alle politieke activisten.
Hij heeft prachtige dingen gezegd over
pacifisten:‘Daar heb ik niks mee, want elke dag sterven er mensen om ons voedsel
hier naar toe te brengen. We moeten een
leger hebben om ons te verdedigen,
klaar.’ Ik interpreteer antimilitaristisch
als anti onnodig gebruik van militaire
middelen. Antimilitaristisch betekent
voor veel mensen pacifistisch, maar ik
heb het altijd zo gezien: militarisme is het
gebruik van militaire middelen op zo’n
manier dat men denkt politieke problemen op te kunnen lossen – hetgeen niet
mogelijk is. Meestal weten militairen dat
zelf het beste; die begrijpen dat ze ge-
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woon een verlengstuk van het politieke
apparaat zijn.”
Je geeft aan: ik ben geen pacifist, wel
antimilitarist. Wat beschouw je dan als
legitiem militair ingrijpen?
“Militair ingrijpen kan legitiem zijn als
het VN-gemandateerd is en iedereen het
erover eens is. Ook moet het ingrijpen
proportioneel en doelmatig zijn. Zoals
het in de SP-notitie geformuleerd staat.9
Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat als
de Verenigde Naties het eens zijn, dat ze
dan een enorme operatie mogen opzetten tegen iets wat een relatief kleine dreiging vormt. Maar als je inderdaad in staat
bent om mensen min of meer te redden,
dan moet je dat ook doen.
Ik heb mij vooral bezig gehouden met
kernwapens. Werkgroep Eurobom was
een project dat ik gecamoufleerd heb opgezet, niet onder de Amok-vlag. Omdat
Amok berucht was, in de politiek ook, als
een ietwat radicale club. En mijn idee
was: er is geen straatbeweging meer, geen
demonstraties, dan moet je onderzoek
doen en lobbyen tegen kernwapens. Tegelijkertijd kwam ik een oude kennis tegen – Dan Plesh – hij was een belangrijk
medewerker van BASIC, een transatlantisch netwerk tegen kernwapens. Dit netwerk bestond uit onderzoekers, analisten, journalisten, diplomaten, juristen en
ook kritische militairen. BASIC zocht
naar nieuwe manieren om de regeringen
van kernwapenlanden onder druk te zetten om eindelijk werk te maken van de
nucleaire ontwapening, waartoe zij zich
volgens het non-proliferatieverdrag hadden verplicht. Met behulp van goede
contacten met (Tweede) Kamerleden,
konden Kamervragen worden gesteld.
Dezelfde vragen in het parlement van tal
van landen. Dat lukte. De Amerikanen
kregen natuurlijk de meeste informatie
los. Wij combineerden die informatie en
publiceerden daar papers over. De papers
verspreidden we naar de media, en tegelijkertijd vormden die de basis voor conferenties. Die organiseerden we voor een
kleine groep van onder andere Clingendael en de Atlantische Commissie. Destijds werkte ik ook veel samen met Koenders, onze huidige minister; hij was
woordvoerder Buitenlandse Zaken van
de PvdA. En met Jan Hoekema, nu burgemeester van Wassenaar, toen D66woordvoerder Buitenlandse Zaken.”
Je hebt toen een andere benadering
gekozen, minder activistisch?
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“Nee, nog steeds vanuit de activistische
hoek, maar meer vragend, niet meer van:
‘de kernwapens moeten nu weg.’ Bij sommige conferenties werd er dan wel buiten
actie gevoerd. De anti-kernwapenbeweging bestaat nog steeds voor een belangrijk deel uit lobbyisten. Pax in Utrecht is
het allebei, die hebben het geld om zowel
onderzoek te doen, te lobbyen in de
Tweede Kamer, alsook campagne en actie
te voeren. Dat is ideaal. Maar je ziet ook
hoe moeizaam het zelfs voor hen is om
een discussie over kernwapens op de
agenda te krijgen in de Tweede Kamer.
Dat is anders dan in de tachtiger jaren.
Het gekke is: de Koude Oorlog eindigde
in 1990, en toen is het geloof doorgedrongen dat dat ook het einde van de
kernbewapening inhield. Terwijl er in
1995 weer bijna een kernoorlog was10, en
uit cijfers blijkt dat er nog steeds sprake is
van massale kernwapenarsenalen en proliferatie. Wat de kernwapenstaten proberen te doen, is de kwestie te draaien naar
proliferatie en het vooral niet over de eigen kernbewapening te hebben.”
Vanuit Eurobom heb je je acht jaar
beziggehouden met kernbewapening.
Waarom is het project gestopt?
“Het stopte, omdat ik vanuit de Verenigde Staten geen geld meer kreeg voor
het nucleaire project. De SP had nog
ruimte bij het Wetenschappelijk Bureau,
en in 2007 ben ik daar begonnen. Dat is
me bevallen, behalve dat je toch aan politieke beperkingen zit. Onafhankelijk ben
je dan niet meer, omdat het het Wetenschappelijk Bureau van de SP is. Het wetenschappelijk bureau van de PvdA is
onafhankelijker, maar heeft ook geen enkele invloed. Wij zijn meer gekoppeld
aan de partij en hebben af en toe wel invloed via de Tweede Kamer.”
Een groot deel van je leven ben je bezig
geweest met kernbewapening. Waar
komt die interesse vandaan?
“Ik heb één ervaring gehad met kernbewapening, die gaat terug naar Rhodesië,
dat is wel grappig. Je had het boek On the
Beach van Nevil Shute, een roman over
een kernoorlog. Dat ging over Australië
en een Amerikaanse kernwapenonderzeeër na de kernoorlog. De straling had
zich al verspreid over het noordelijk halfrond. En de onderzeeër ging naar Sydney
om te kijken wat er van over was – niks
natuurlijk – en nog op een laatste tocht
naar Noord-Amerika. Dat verhaal werd
in een radiohoorspel gegoten en op de

BBC uitgezonden, ook in Rhodesië. Ik
herinner me dat ik daardoor heel erg gegrepen werd, wat er zou gebeuren als er
een kernoorlog uitbrak. Dat was de geboorte van mijn kernwapeninteresse, en
ik heb het altijd in mijn belangstelling gehouden. Ik kwam thuis van school en
dan luisterde ik een halfuurtje naar On
the Beach.
Ik heb natuurlijk allerlei paden bewandeld. Steeds met de boodschap: we moeten bestuderen wat we bestrijden. Het
heeft geen zin om er alleen maar tegen te
schreeuwen.”
Thelanie Vink

1 Amok: Anti-Militaristies OnderzoeksKollek-

tief
KZA: Komité Zuidelijk Afrika.
2 De werkgroep Eurobom betrof een Europees
samenwerkingsverband van activisten, lobbyisten en onderzoekers die informatie uitwisselden over het politieke proces rondom
kernbewapening.
3 De VVDM had naast de belangenbehartiging
voor dienstplichtigen een tweede belangrijke
doelstelling: de vermaatschappelijking van de
krijgsmacht. Dat betekende dat binnen het
leger dezelfde normen en wetten als in de
maatschappij moesten gaan gelden.
4 De naam Onkruit werd voor het eerst in 1974
gebruikt. Het was toen een radicale werkgroep van de Vereniging Dienstweigeraars.
Vanaf 1981 kreeg Onkruit de vorm van een
antimilitaristische actiegroep die bekend
werd door het onthullen van militaire staatsgeheimen door middel van spectaculaire inbraken.
5 Uiteindelijk heeft het Europese Hof beslist dat
de Nederlandse wet op dit punt niet in overeenstemming was met het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens. De Nederlandse
staat moest schadevergoeding betalen aan betrokkenen en de wet herzien.
6 Bij de inval bij Amok werd alleen een aantal
documenten van de ‘Bunkerbuit’ gevonden,
een andere actie van Onkruit.
7 Vleugels heeft schadevergoeding gekregen
voor de in voorarrest doorgebrachte dagen.
8 In 2006 verscheen het boek Nucleaire ontwapening: nog steeds bittere noodzaak. Feiten en
meningen over het nucleaire gevaar. Hierin zet
Koster op heldere wijze de historische ontwikkelingen en discussies over kernbewapening uiteen.
9 Bedoeld wordt de SP-buitenlandnotitie Brandhaard aarde: international machtsorde of internationale rechtsorde? uit 2009, die Koster
samen met Harry van Bommel en Tiny Kox
schreef.
10 De crisis in 1995 vond plaats ná de Koude
Oorlog, toen de Russen dachten dat de Verenigde Staten een aanvallende nucleaire raket
afvuurde vanaf de Noorse zee (red: dit bleek
om een Noorse meteorologische raket te
gaan).
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Hoe Sri Lanka weer zijn aloude
vriendelijkheid terugkreeg

Verzoening
na burgeroorlog

I

Column FEDDEMA

n een vorige column schetste ik dat we volgens
Harvard-onderzoeker Steven Pinker thans in de meest
vreedzame tijd van ooit leven. Dat sinds de
Middeleeuwen het (oorlogs)geweld en aantal (criminele)
moorden bijna elke 50 jaar afneemt en ook waarden als
empathie toenemen. Ook al lijkt dit gezien het
medianieuws en ook enkele brandhaarden in Afrika en
het Midden-Oosten een paradox. Oorlogen zijn de
laatste decennia overigens tevens veel minder tussen
landen, maar meer intra van aard. Hoe omgaan met
rechten van minderheden speelt daarin mee. Zeker, als
zo’n minderheid gesteund wordt door een verwante buur
zoals nu bijvoorbeeld in Estland, Oekraïne, Irak, Syrië en
Jemen. In Sri Lanka, waar ik als religieus-antropoloog
nog een onderzoeksprojectje heb en er net van terug ben
na een korte restudy, lag de fout niet bij grote buur India.
Voorheen hadden de Britten aan de Tamils – en ook de
kleine christelijke en moslimbevolking –
minderheidsrechten gegeven, zowel qua taal als
godsdienstvrijheid. Afschaffing van die
minderheidsrechten qua taal door de grote Sinhala
meerderheid was oorzaak van een bloedige
burgeroorlog. Zoals meestal bij geweld, domineerden
aan beide zijden de haviken, wat de stemming in het
land niet ten goede kwam. Toch kon en wilde ik het in
2004 door de tsunami zwaar getroffen boeddhistische
kustdorp Dodanduwa, waar ik jaren achtereen zes weken
als onderzoeker leefde, helpen met geld van 1) een
vriendenclub, 2) de fooienpot van ‘De Burcht’ en 3) de
gemeente Leiden. Vorig jaar brachten verkiezingen de
sterk op verzoening gerichte president Sirisena aan de
macht, die – hij heeft met zijn uitstraling iets van
Gorbatsjov of van Desmond Tutu in Zuid Afrika, waar ik
ooit ook onderzoek deed – het land weer z’n aloude
vriendelijkheid lijkt terug te geven. Het maakte me blij.
Het was een feest om er weer te zijn. Mogelijk hielpen bij
dit alles de geest van Boeddha of ook de goden. Goden,
die wij (mogelijk) ten onrechte zien als polytheïsme en
als bijgeloof, maar die zij zien als kracht gevende
dimensies van de Ene of Oerbron (Brahman), zoals: “bij
jullie de beschermengelen en vroeger de heiligen.” De
hoge geestelijke, die me dit zei, voegde toe: “Het gaat
mij als boeddhist om de innerlijke transformatie – of
‘wedergeboorte’, zoals (jullie) Jezus het noemde -, iets
waartoe we mensen in onze tempels oproepen. Maar als
mensen in hun dagelijkse (overlevings-)strijd hulp
krijgen van de ook door ons gerespecteerde goden, dus
de dimensies van het goddelijke, dan is daar toch niets
mis mee.” Waarvan acte.

Hans Feddema
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INGEZONDEN
BRIEF

‘Gloort
democratisch
licht aan de
Cubaanse horizon?’

E

en artikel in Vredesmagazine nr. 22015 met deze titel trof me bijzonder.
Want wat bedoelt u daarmee? Dat er
een begin is gemaakt om de persvrijheid en
vrijheid van meningsuiting in Cuba te
verbeteren, zoals u aan het einde van het
artikel schrijft? Dat lijkt me goed. Maar
‘democratisch’ licht aan de horizon? De
gevluchte Cubaanse miljonairs in Florida
zouden graag terugkomen om hun achtergelaten bezittingen weer op te eisen. En reken
maar dat ze daartoe alles in het werk zullen
stellen, zodra ze die kans krijgen. En wat is
democratie, onze parlementaire democratie?
Met inmiddels zoveel politieke partijen die
ons land bijna onregeerbaar maken en
waarin het democratisch mogelijk is dat
enkelingen hun zakken vullen zodat een
steeds grotere groep mensen in ons rijke
vaderland niet anders kan dan naar de
voedselbank te gaan!
Het valt me altijd weer op in nieuwsberichten en reportages uit arme landen, dat
vooral jongeren het V-teken maken. Wat
denken zij daarbij? Vrijheid? Dat zou werk,
inkomen betekenen, maar ook ongebreidelde
luxe? Uiteraard verlangen mensen naar
betere omstandigheden, maar dan toch niet
een overheid die aan handen en voeten
gebonden is aan het kapitaal. Ik hoop dat
Cuba, nu zij door de VS eindelijk geschrapt is
van de staten op hun terroristenlijst, kans ziet
om de nieuwe mogelijke uitbreiding van
handelsbetrekkingen en wetenschappen
dusdanig aan te wenden, dat zij hun
verworven vrijheid niet opnieuw verliezen.
Dat Cuba de ‘revolutie sempre (voortgaande)’ in de geest van Ché, Fidel, Ráoul
en niet te vergeten allen die hun leven
hieraan gegeven hebben, verder zal weten te
verbeteren tot geluk van haar trotse
bevolking.
Anneke de Kler-Zweers
Den Haag
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Een soevereine natie zonder staat

Foto: Paulo Nunes dos Santos

De vrede blijft
uit in West-Sahara

West-Sahara (oorspronkelijk Spaans
Marokko) heeft sinds 1975 te maken met
Marokkaanse agressie. Franco-Spanje, in
oorlog met de plaatselijke bewoners,
verenigd in het Front Polisario, verdeelde
toen het gebied tussen Marokko en
Mauritanië – in ruil voor een aandeel in de
visserij en fosfaatrijkdommen in het gebied.
Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) wees die
claims van Spanje en Mauritanië af ten gunste
van de soevereiniteit van West-Sahara.

O

ok de VN beschermt de soevereiniteit van West-Sahara als
gedekoloniseerd gebied. Maar
koning Hassan II van Marokko, volgens
de traditie afstammeling van Mohammed, mobiliseerde na het vonnis van de
ICJ via een “groene mars” een volksmassa, die met het leger het noordwestelijke
deel van de Sahara op basis van zelfgeïnterpreteerde Islamitische grondrechtbeginselen bezette. Daarbij werden de Saharanen – ook moslims – waarvan een
deel in het noordelijke Algerije zijn toevlucht had gezocht, bestreden als bondgenoten van de communisten. Deze ver-

halen worden nu ook nog door zijn opvolger verspreid.
Akten over de transacties van de op
sterven liggende Franco met Marokko,
die leidden tot het akkoord van Madrid,
zijn nooit formeel in de openbaarheid
gekomen. In 1991 trok Mauritanië zich
uit de strijd terug, en kwam met Marokko – in afwachting van een referendum
over de toekomst – een wapenstilstand
overeen voor een bestandslijn die het gebied diagonaal verdeelt. Marokko houdt
het kustgebied bezet. Het grootste deel
van de oorspronkelijke bevolking is voor
de Marokkaanse terreur aan de kust gevlucht en woont in kampen in de Algerijnse regio Tindouf. Daar is de regering
van de Saharaanse republiek gevestigd en
wordt de diplomatieke, culturele en
sportieve identiteit van de Saharawi’s
verdedigd. De Verenigde Naties houdt
toezicht met een missie die ook het referendum over de toekomst van het gebied
moet organiseren. Het mandaat van de
missie, bekend onder de afkorting MINURSO, is onlangs verlengd met een
jaar. Dat is zeer opmerkelijk, omdat Marokko geen referendum meer wil. De ko-

DAJLA, EEN VLUCHTELINGENKAMP
IN ZUID ALGERIJE

ning van Marokko herhaalt al jaren, bij
de verjaardag van de Groene Mars, dat hij
geen korrel Saharaans zand zal laten glippen. In de Marokkaanse grondwet staat
heel West-Sahara uitdrukkelijk als Marokkaans grondgebied beschreven. In het
door Polisario bevrijde gebied staan voor
het Marokkaanse parlement kiesdistricten geregistreerd.
Marokko heeft zich verschanst achter
2.700 kilometer lange verdedigingslinies,
omzoomd met uitgestrekte mijnenvelden. Marokko beschouwt het bevrijde
gebied als een bufferzone met Algerije. In
Nederland wordt ervoor gekozen om het
onderwerp West-Sahara zoveel mogelijk
te mijden. Over de “Marokkaanse kwestie” lijkt binnen de wereldwijde Marokkaanse gemeenschap nog dezelfde (zelf-)
censuur te bestaan als onder Hassan II en
zijn amicales van weleer. Mannen als
Markouch of Aboutaleb van de PvdA, de
VVD-er Azmani, Hachchi van D’66 of
Dibi van Groen Links geven vooralsnog
geen blijk van adhesie aan uitspraken van
VREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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het Internationaal Gerechtshof wat een
zwijgend gedogen betekent van de koninklijke claim op West-Sahara en zijn
bewoners die hij, ook al zijn zij gevlucht,
als onderdanen beschouwt. Overigens
gunt Wilders de “zandbak” aan Marokko;
hij is het op dit punt met de Marokkaanse koning eens.

REPRESSIE
West-Sahara levert op militair gebied
geen krantenkoppen op, maar het conflict ontwikkelt zich voortdurend. In het
bezette gebied, waar de Marokkaanse kolonisten, politie en leger, de oorspronkelijke bewoners onderdrukken, blijft het
ongewapende verzet bewondering afdwingen van de zeldzame waarnemers
die het gebied binnen kunnen komen. Na
de gewelddadige ontruiming van het
ontzagwekkende verzetskamp Gdeim
Izik in november 2010, waar volgens Noam Chomsky de Arabische Lente begon,
zijn veel Saharawi opgepakt en door een
militaire rechtbank veroordeeld. Een van
de veroordeelden, Naama Asfari, beschuldigt de Marokkaanse autoriteiten
van marteling en zijn zaak is opgepakt
door de Franse Bond van Christenen tegen Folter, ACAT. De groep heeft klachten ingediend bij de Franse justitie. En zo
werd het hoofd van de Marokkaanse veiligheidsdienst, Hammouchi tijdens een
bezoek aan Frankrijk geconfronteerd
met zeven politieagenten die hem in de
residentie van de Marokkaanse ambassadeur een dagvaarding kwamen uitreiken
wegens marteling van gevangenen. Het
was het begin van een diplomatieke rel
waarbij de samenwerking tussen Frankrijk en Marokko op het gebied van justitie en terreurbestrijding stil kwam te liggen. Na de aanslag op Charlie Hebdo is
Frankrijk echter door de knieën gegaan,

FONDS
VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!
Nog altijd voeren er mensen actie voor vrede.
Zij kunnen uw steun goed gebruiken!
Fonds Vredesprojecten steunt kleine radicale
vredesacties aan de basis. Help mee.
IBAN NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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de heer Hammouchi heeft het Legioen
van Eer opgespeld gekregen en het justitiële samenwerkingverdrag is vernieuwd
en afgezwakt.Vervolgens heeft een rechter in Spanje besloten elf hooggeplaatste
Marokkaanse functionarissen aan te klagen wegens genocide. Aanleiding was de
vondst van een graf van vermoordde Saharawi burgers, waaronder een kind, in
het Algerijnse woestijngebied – nu onder
controle van Polisario – door forensisch
onderzoekers van de Universiteit in Bilbao.

UITBUITING
In het door Polisario bevrijde woestijngebied is armoe troef. De economische
hulpbronnen worden volledig door Marokko geëxploiteerd. Volkenrechtelijk
geldt dat als plundering en dat is sedert
Neurenberg 1947 illegaal. Hier en daar
wordt een poging gedaan om dit te keren.
In het Verenigd Koninkrijk is een rechtzaak aangespannen wegens invoer van in
West-Sahara gekweekte tomaten die als
herkomstvermelding Marokko op het label hebben staan. Inzet daarbij is datg de
vermelding de consument misleidt en
dat het als smokkel moet worden aangemerkt. Producten uit West-Sahara vallen
namelijk niet onder het lagere invoertarief dat voor Marokko geldt. In Nederland verkoopt Albert Heijn in West-Sahara gekweekte tomaten als Marokkaans.Bij het Europees Hof zijn door het
Front Polisario twee zaken aangespannen. Een tegen het vrijhandelsverdrag
tussen Europa en Marokko, vanwege onder andere de tomateninvoer, en een tegen het Europese visserijverdrag met
Marokko waarbij de grens met West-Sahara niet wordt gerespecteerd. Na het
Spaanse toetreden tot de EU heeft Europa met Marokko een stuk getekend waarop de grens tussen Marokko en West-Sahara niet voorkomt. Daardoor kan de
Scheveningse rederij Van der Zwan zich
beroepen op Europese toestemming als
het met monstertrawlers de visgronden
van de Saharawi’s plundert. Ook exploiteert Marrokko ten koste van de Saharawi’s een grote fosfaatmijn in Bou Craa.
Westerse bedrijven als Potash Corp verhandelen dat fosfaat en worden er zelf
wijzer van zonder dat de Saharaanse bevolking er ook maar een dirham van terug ziet.
De Verenigde Naties zijn niet in staat
de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen door Marokko een halt toe te
roepen. Er is een militaire VN-missie,

maar die krijgt geen mandaat om op de
mensenrechten van de Saharawi’s in het
bezette gebied te letten. Schendingen en
broodroof zijn dus aan de orde van de
dag. De VN-missie mag alleen op het militaire bestand letten en een referendum
organiseren, maar dat laatste krijgen zij
ook niet voor elkaar. Onlangs heeft de
Afrikaanse Unie (AU) een bemiddelaar,
Joaquim Chissano, naar voren geschoven. Marokko – geen lid van de AU omdat de Saharaanse republiek dat wel is –
heeft samenwerking met hem onmiddellijk afgewezen. Hoe de koning van Marokko de toekomst van West-Sahara ziet
is helder: als Marokkaans wingewest.
Hoe hij dat voor elkaar wil krijgen is
minder duidelijk. Zijn feodale opvattingen van heerlijk veroveringsrecht zijn nu
eenmaal niet in overeenstemming met
het internationale soevereiniteitsrecht.
Wat hem wel helpt is het argument van
het “internationale terrorisme” waarmee
hij internationaal in de pas lijkt te lopen.
Marokko leidt samen met Nederland een
internationaal antiterrorismeforum. Een
dergelijke samenwerking kan alleen bestaan als Nederland zijn ogen sluit voor
de werkelijkheid in West-Sahara. Had de
Nederlandse diplomatie maar de ambitie
om voor een doorbraak in de impasse te
zorgen! Maar die heeft niet de moed om
bewust rekening te houden met de Saharawi’s, dus komt Nederland niet tot een
erkenning van de de onafhankelijke Saharaanse republiek, zoals Zweden Palestina heeft erkend.
Op internationaal diplomatiek niveau
is de bezetting van West Sahara door Marokko verstorend. Wij zagen al dat de koning geen overleg wil met de Afrikaanse
Unie en dat geldt ook voor de Unie van
de Maghreb, waar West-Sahara eveneens
een breekpunt is. Als de Verenigde Naties
zich werkelijk sterk maken voor de soevereiniteit van de West-Sahara en tot interventie overgaan, wordt dit een serieuze casus belli. Zo niet, dan staat de integriteit van de VN op de tocht. En door
economische betrokkenheid met Marokkaanse transacties dreigen ook de landen
binnen de Europese gemeenschap de beginselen van het internationaal recht te
ondermijnen.
Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
http://west-sahara.nl/

VredesMagazine3-2015

17-06-2015

23:49

Pagina 11

PRESIDENT KAGAME VAN RWANDA

Controverse over Rwanda
In december nam de vredesorganisatie PAX
samen met het Afrika Studiecentrum het
initiatief voor een open brief aan de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
waarin geprotesteerd werd tegen de mogelijke
uitzetting naar Rwanda van in Nederland
verblijvende Rwandezen die worden verdacht
van betrokkenheid bij de gruwelijke
volkenmoord in dat land in 1994.

D

eze brief, door NRC Handelsblad geplaatst op 18 december
2014, en ondertekend door een
aantal Afrika-deskundigen en oud-politici, stelde dat in Rwanda geen eerlijke
processen te verwachten zijn, waarbij onder meer gewezen werd op waarschuwingen van Human Rights Watch en Amnesty International. Gesteld werd dat er politieke motieven schuilen achter de behoefte van de Rwandese regering om deze mensen te berechten. Het zou het bewind van president Kagame er slechts
om te doen zijn zich te ontdoen van zijn
lastige opponenten.

Op het ‘webzine’ Ravage plaatste Jos
van Oijen op 8 januari 2015 een artikel
waarin hij afstand nam van deze brief.
Onder de titel “Waarom steunt PAX genocideverdachten?” betoogt hij onder
meer dat de aangevoerde informatie tendentieus is en dat de internationale advocaten die zich voor deze verdachten sterk
maken voornamelijk mensen zijn die de
genocide van 1994 bagatelliseren of ontkennen. Volgens hem zijn de oordelen
van Human Rights Watch niet zo negatief en is het belangrijkste dat mensen die
van genocide verdacht worden hun berechting niet mogen ontlopen.
Het lijkt vrijwel onmogelijk uit te maken wie hier het gelijk aan zijn zijde heeft.
Toenmalig staatssecretaris Teeven heeft
in zijn antwoord op de open brief aangevoerd dat na 1994 in Rwanda een heel
nieuw rechtsstelsel moest worden opgebouwd en dat volgens het Rwanda-tribunaal, volgens het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens en volgens een aantal Europese rechtbanken, de Rwandese
rechterlijke macht nu aan de vereisten

voldoet (hieraan meteen toevoegend dat
er “zeker nog verbeteringen mogelijk
zijn”).
Het is zeker een feit dat er veel gebeurd
is aan de opbouw van het rechtsstelsel in
Rwanda. Maar in een zeer recent rapport
(15 april 2015) uit Human Rights Watch
zich weliswaar positief over de economische en sociale opbouw in Rwanda en
over het werk voor de emancipatie van
vrouwen, maar kraakt het tegelijk harde
noten over de interne rechtszekerheid.
De enig overgebleven Rwandese mensenrechtenorganisatie (LIPRODHOR) is
onder controle van de regering geplaatst.
Binnenlandse oppositie is vrijwel onmogelijk. En mogelijk het ernstigste: de aanwijzingen stapelen zich op dat opponenten van het Rwandese bewind die naar
het buitenland moesten vluchten daar
alsnog bedreigd worden of zelfs vermoord zijn.
Al in juni 2011 waarschuwde de Britse
politie enkele in Engeland wonende
Rwandese ballingen dat volgens betrouwbare informatie hun veiligheid geVREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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vaar liep. De Rwandese regering zou instructie gegeven hebben hen uit de weg te
ruimen. Rwanda’s president Kagame
nam toen nog de moeite dit uitgebreid te
ontkennen. Toen ik op Twitter hem er
vragen over stelde haastte hij zich mij toe
te voegen: “Would you kindly ask those
who circulated the false reports to come
clean on it since they have turned out to
be lies please!” En vervolgens betoogde
hij langdurig dat zulke “valse berichten”
slechts bedoeld waren om de naam van
Rwanda te beschadigen.
Maar het ging anders toen op 1 januari 2014 in Zuid-Afrika Patrick Karegeya
gewurgd in zijn hotelkamer werd gevonden. Karegeya, voormalig hoofd van de
Rwandese inlichtingendienst, was na een
conflict met Kagame naar het buitenland
gevlucht en was een van de oprichters
van het Rwanda National Congress, een
groepering die streeft naar omverwerping van het bewind-Kagame. Deze keer
geen verontwaardigde ontkenningen
meer uit Rwanda, maar op een bijeen-

komst op 12 januari riep Kagame triomfantelijk uit: “Iedereen die dit land verraadt zal de prijs ervoor betalen.” En op
Twitter liet hij weten: “Whoever you are
just get to know that if/when you start a
fight n things dont go in your favour,
dont cry foul!” Toen ik hem ook hierover
beleefd vragen stelde kwam er niet alleen
geen antwoord meer, maar blokkeerde
hij mij, zodat vragen stellen op Twitter
niet meer mogelijk is.
Men kan natuurlijk aanvoeren dat wie
streeft naar omverwerping van een bewind zulke risico’s over zichzelf afroept.
Maar bij Rwanda’s duidelijke verantwoordelijkheid voor zulke liquidaties in
het buitenland zullen velen toch wat
moeite hebben om de toenmalige staatssecretaris Teeven te volgen die op 5 maart
van dit jaar in het Algemeen Overleg met
de Commissie voor Veiligheid en Justititie van de Tweede Kamer verklaarde:
“Het justitiële en politionele apparaat
van Rwanda is een enclave van relatieve
rust in een regio waar het soms heel

Elders over Rwanda
I
n de open brief over Rwanda
gepubliceerd in het NRC Handelsblad
staat onder meer: “Rwanda is een
eenpartijstaat waarin geen ruimte is voor
een vrij opererende oppositie, pers en
maatschappelijk middenveld. De vrijheid
van meningsuiting is de afgelopen jaren
fors ingeperkt. Een aantal oppositieleiders
en journalisten zit jarenlange
gevangenisstraffen uit, anderen zijn
vermoord of het land ontvlucht. Nongouvernementele organisaties zijn
geïntimideerd of door het regime
geïnfiltreerd en onafhankelijke
mensenrechtenorganisaties bestaan niet
meer.” en “Wij zijn er dan ook van
overtuigd dat er politieke motieven
schuilen achter het willen veroordelen van
de groep Rwandezen die u voornemens
bent uit te zetten. Wij hebben eveneens
gerede aanleiding te veronderstellen dat de
bewijslast waarop u zich baseert
ondeugdelijk is.”
Jos van Oijen schrijft hierop in Ravage “In
de berichtgeving over de Nederlandse
genocideverdachten wordt veel ruimte
gegund aan de verdachten zelf, hun
advocaten, vrienden en familieleden, om
het verhaal van hun onschuld te doen.
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Wederhoor of verificatie in brondocumenten blijft meestal achterwege.” en
“Het is jammer dat de ondertekenaars van
de open brief zo sterk beïnvloed lijken te
zijn door de eenzijdige en tendentieuze
berichtgeving. Het genocidale regime
boekte indertijd vooral resultaat door het
wapen van de propaganda. Het is niet te
hopen dat genocideverdachten nu met
hetzelfde wapen hun berechting zullen
ontlopen.”
Pax reageert op haar eigen website onder
meer met “Daarnaast is het debat over
Rwanda, zoals iedereen die Rwanda volgt
weet, erg gepolariseerd tussen wat we
kunnen noemen “believers en nonbelievers” van Rwanda. Beide groepen
hebben een verantwoordelijkheid voor deze
polarisatie. Naar onze smaak draagt ook
dhr. van Oijen bij aan deze polarisatie door
niet-gefundeerde beschuldigingen te
uiten.” als ook “Onze stelling is slechts dat
mensen gelieerd aan de oppositie geen
eerlijk en onafhankelijk proces riskeren te
krijgen.
Wij verwerpen in onze brief de
beschuldiging alsof wij verdachten van
genocide zouden willen beschermen en
verwerpen eveneens de suggestie alsof wij

moeilijk is om iets terug te zien van de
opbouw van een justitieel apparaat.” Teeven wees er nog op dat Nederland aan
deze opbouw veel steun geeft, en dat in
Rwanda twee Nederlandse rechters de
ontwikkelingen van nabij volgen. Laten
we maar hopen dat deze Nederlandse
magistraten inderdaad nuttig werk kunnen doen, maar vooralsnog lijkt de scepsis van de Afrika-deskundigen zeker niet
onbegrijpelijk.
Paul Kuiper
Bestuurslid Humanistisch Vredesberaad
BRONNEN:
Pax: Open brief NRC
http://tinyurl.com/openbriefnrc
Ravage: Waarom steunt PAX genocideverdachten?
http://tinyurl.com/ravage01
HRW: Report Rwanda
http://tinyurl.com/hrwapril2015
Pax: Reactie op kritiek
http://tinyurl.com/paxreactie
Ravage: Genocide-ontkenning
http://tinyurl.com/ravage02

meewerken aan de ‘genocide denial
enterprise’.”
Van Oijen schreef op 26 mei in Ravage:
“Tijdens de rechtszaak van de Rwandese
genocideverdachte Joseph Mugenzi zijn
feiten aan het licht gekomen die een vaak
geciteerd artikel over deze zaak in Vrij
Nederland onderuithalen. Het is niet voor
het eerst dat zoiets gebeurt. Wat erger is:
elke keer dat er grote fouten worden
gemaakt weigeren de auteurs ze te
erkennen en te rectificeren. Zo wordt in
hapklare brokken een mythe opgebouwd.”
en “Er lijkt een chronisch gebrek aan
verantwoordelijkheid ten grondslag te
liggen aan de onzorgvuldige berichtgeving
over de genocideverdachten. Door de
status van sommige auteurs en de media
die hen publiceren moet hun invloed op de
publieke opinie, en in het verlengde
daarvan op de politiek, niet worden
onderschat. Een gevaarlijke ontwikkeling.
Wie is er bestand tegen deze
ondoorzichtige propaganda?”
In elk geval is iedereen er over eens dat
genocideverdachten onderworpen moeten
worden aan een eerlijk proces. Hoe daartoe
te komen is de vraag.

Egbert Wever
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Wapenhandel voor
beginners, deel 1

N

a de Koude Oorlog nam de
internationale wapenhandel ruim een decenniumlang af, maar vanaf 2002 is er weer
groei. Nieuwe regio’s kwamen op als
klant, met name het Midden-Oosten,
de Verenigde Staten en Oost-Azië.
Nederland exporteert de afgelopen
tien jaar gemiddeld zo’n 1 miljard euro aan wapens per jaar. Daarmee behoorde Nederland over dat decennium tot de tien grootste wapenexporteurs in de wereld.
Recent is Nederland uit die top-10
gevallen. Niet omdat onze wapenexport afnam, maar omdat deze wereldwijd toenam, waardoor het Nederlandse aandeel relatief kleiner
werd. De laatste vijf jaar vormden de
VS, Rusland en China de top-3, gevolgd door vijf EU-landen: Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en
Italië. Oekraïne en Israël maken de
meest recente top 10 compleet.
De omvang van de wereldwijde
militaire uitgaven was in 2014 ongeveer 1.500 miljard euro. Het grootste
deel daarvan gaat niet naar wapens,
maar bestaat uit de lonen van militairen. Verder gaat ongeveer een
kwart naar gebouwen, onderhoud
en gebruiksgoederen. In de VS gaat
dertig procent van de defensiebegroting naar wapenproductie; in de EU
is dat een/vijfde. Wereldwijd gaat het
om een kwart, dus zo’n 400 miljard
euro, dat naar wapens gaat. Er is een
lobby vanuit de Europese industrie
en krijgsmachten om dit aandeel te
vergroten. Want het moderne wapen, waarmee je overwicht hebt op
een tegenstander, is een complex en
duur en dus een lucratief product.
Van de hele wereldwijde wapenpro-

ductie gaat zo’n 27 miljard de grens
over als wapenhandel. De rest, het
grootste deel dus, is voor binnenlands gebruik.
Handel is eigenlijk niet het goede
woord voor wapentransacties. De
branche wordt zwaar gesubsidieerd
door financiële garanties bij export,
door subsidies, extra onderzoeksbudgetten, gegarandeerde afname,
marketingsteun door de koning naar
een wapenbeurs te sturen, etc. Staten
zelf hebben dan ook belang bij hun
nationale wapenproductie, om hun
eigen legers van wapens te voorzien
en om invloed te krijgen binnen internationale wapenprogramma’s.
Daardoor zijn defensie-industrieën
en overheden vaak twee handen op
één buik.
Bovendien lopen op een gemiddelde veemarkt meer klanten rond
dan er wereldwijd zijn voor de legale
handel in militaire wapens. (Illegale
handel komt volgende keer aan
bod.) De enige klanten zijn namelijk
de overheden die hun krijgsmachten
willen voorzien van de modernste
snufjes. In plaats van handel, dekt
wapenexport de lading beter. En die
is gereguleerd. Wapenfabrikanten
leggen zich doorgaans bij die regels
neer, want ‘Wij bijten niet in de hand
die ons voedt.’
Martin Broek

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

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

Te wapen!?

N

a een aantal verschrikkelijke drama’s met
bootvluchtelingen op de Middellandse Zee
is de Europese Raad eind april dit jaar met een
tienpuntenplan van aanpak gekomen. Onder het
motto ‘Te wapen tegen de slavendrijvers van de
21e eeuw’ was aanvankelijk het meest misleidende
onderdeel van het plan prominent in het nieuws
met een uitspraak van de Italiaanse premier Renzi:
“We moeten beseffen, dat we in oorlog zijn met de
mensenhandelaren.” Ja, daar was-ie weer, de
militaire autoreflex. Alsof het tot zinken brengen
van smokkelboten levens zou kunnen redden.
Alsof je maar de Noord-Afrikaanse kusten zou
hoeven af te gaan om op alle stranden en in alle
baaien de aldaar gereedliggende boten af te
zinken of anderszins onklaar te maken. Was dat
werkelijk wat de verzamelde ministers van de 28 in
de EU-raad vertegenwoordigde landen hadden
bedacht? Jazeker. En het zou nog ruim een maand
duren, voor iemand met enig internationaal gezag
– Ban Ki Moon, hoofd van de Verenigde Naties – in
het EU-parlement de militaire optie openlijk
waagde te kritiseren en tijdens een
persconferentie nadien zelfs tot een heilloze
missie te verklaren. Over het andere hoofdpunt
van Europa’s plan, de verdeling van de tot 2017
verwachte 40.000 (boot)vluchtelingen over de
aangesloten landen (met uitzondering van Groot
Brittannië, dat unverfroren gebruik maakt van zijn
bedongen opt-out recht) wordt nu in allerlei
toonaarden verder gesteggeld. Frankrijk, Polen,
de Baltische staten en Hongarije zijn faliekant
tegen de voorgestelde quota, Nederland wacht af
hoe Duitsland en andere landen reageren.
Intussen blijft het risico op nieuwe drama’s
levensgroot. Dat de her en der opduikende
aantallen elkaar tegenspreken is maar een
voetnoot bij de ellende. Volgens de VNvluchtelingenorganisatie UNHCR hebben dit jaar
al zeker 60.000 mensen geprobeerd de
Middellandse Zee over te steken. Maar de EURaad denkt te kunnen uitgaan van 20.000 man
minder in de komende twee jaar. Terwijl alleen al
in 2014 in totaal 219.00 migranten de zee
probeerden over te steken. Daarvan zijn er zo’n
3.500 migranten verdronken. Tot en met mei zijn
er dit jaar al ruim 1.800 omgekomen. Twee- tot
driehonderdduizend bootvluchtelingen derhalve
per jaar, maar Europa stelt voor om slechts 40.000
van hen te verdelen over de lidstaten, áls die het
daar althans over eens kunnen worden. En dat
terwijl we allang weten, dat we die mensen hier
maar al te hard nodig hebben, wil Europa zijn
‘beschaving’ op het bereikte peil houden.
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Militaire interventie in Jemen: het int
De Verenigde Naties (VN) zou de naleving van
het Internationaal Recht (IR) moeten borgen.
Lopende conflicten tonen aan dat zowel het IR
als de VN terugvallen in de enig overblijvende
optie: militaire interventie.

J

emen zakt weg in een totale burgeroorlog. Het afgrijselijke geweld van
de Houthis tegen burgers is geïntensiveerd, deze keer door Saoedische
militaire aanvallen op de bewoonde delen van Aden, Sanaa, Taez en Hodaida.
Nu groepen burgers de wapens opnemen
tegen de agressie van Houthis stijgt het
aantal burgerslachtoffers in Aden, terwijl
gevechtsvliegtuigen van de door SaoediArabië geleide coalitie opstandige doelen
in het noorden bombarderen.

MILITAIRE INTERVENTIE?
Deze militaire interventie en massale escalatie van geweld vond plaats op verzoek van president Mansour Al-Hadi “ter
ondersteuning van Jemen en bescherming van haar bevolking tegen de vernietigende aanvallen van de Houthis.” De
VN bleef een passieve toeschouwer, terwijl sommige landen (de VS, Turkije,
Egypte, Koeweit, de Verenigde Arabische
Emiraten, Qatar en Bahrein) te hulp
schoten. In geen enkele recente resolutie
van de Veiligheidsraad stond iets over
toestemming om geweld in deze situatie
te gebruiken, ook niet in eerdere resoluties; integendeel, die beschrijven stappen
om de Nationale Dialoog gaande te houden zodat ook hier geen beroep op een
militaire oplossing werd gedaan.
Bij het ontbreken van een mandaat van
de Veiligheidsraad kan geweld door een
andere staat alleen worden gerechtvaardigd voor zelfverdediging. Hadi deed zijn
verzoek om militaire tussenkomst met
een beroep op Artikel 51 van het VN
Handvest (collectieve zelfverdediging).
Hij hoefde dat waarschijnlijk niet te
doen, omdat interventie gewettigd is als
die plaatsvindt met instemming van de
staat op wiens grondgebied geweld wordt
gebruikt. Dat laatste is altijd duister, en
zeker sinds in Jemen de legitimiteit van
het bewind van Hadi betwijfeld moet
worden.
Men kan aanvoeren dat de termijn van
Hadi’s regering in februari 2014 eindigde. Hoewel hij als internationaal erkend
14
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staatshoofd aanbleef tijdens de overgangsperiode , is hij in januari 2015 officieel afgetreden onder dwang van Houthis militaire agressie en uit Sanaa verjaagd. In februari eiste hij het presidentschap weer op in de stad Aden. Sinds het
begin van de militaire interventie verblijft Hadi buiten Jemen, nu in SaoediArabië.
Feitelijk ziet de toestand er zo uit: de
quasi-wettelijke president, die in SaoediArabië woont, vraagt dit land om zijn
land en zijn eigen volk continu te bombarderen, en gebruikt de gemeenschappelijke veiligheid als rechtvaardiging. Ja,
de Houthi’s hebben burgers onder vuur
genomen en gedood, en het land ongestraft bezet. Toch zal een toename van explosief geweld als antwoord hierop alleen
maar meer burgers in gevaar brengen en
de infrastructuur vernietigen.

INTERNATIONAAL RECHT
Het IR moet het ook vaak afleggen tegen
winst. Wapenproductie en de internatio-

nale wapenhandel zijn lucratieve ondernemingen die helpen de systemen in
stand te houden die op militaire oplossingen vertrouwen om alle problemen
‘op te lossen.’ De VS grijpt de gelegenheid
aan om Hellfire raketten aan Egypte te leveren, terwijl zij betrokken is bij de bombardementen op de Houthis in Jemen.
De raketten zijn in tal van conflicten in
de regio in dichtbevolkte gebieden gebruikt, met verwoestende gevolgen.
De internationale gemeenschap lijkt
dit aanvaardbaar te vinden. De VN en de
EU hebben wel kritiek, maar zwijgen
over de gevolgen en de stappen die ze zullen zetten als het bombarderen niet stopt.
Dit instemmen is het resultaat van de
ontwikkeling van internationale verhoudingen sinds het IR – vooral de mensenrechten – na 11/9 ondergeschikt gemaakt
is aan de War on Terror en het idee van
nationale veiligheid waar alles draait om
gebruik van geweld.
Militaire operaties door de VS en partners worden gerechtvaardigd op grond

VredesMagazine3-2015

18-06-2015

23:05

Pagina 15

het internationale bestel in crisis
gewikkelde onderwerp: is de standaard
“onwillig en onmachtig” een begrip uit
het veiligheidsbeleid of uit het IR? Wat is
de historische achtergrond? Wat is het
verband tussen deze standaard en andere
verdragen en internationaal gewoonterecht, in het bijzonder de regels over
staatsaansprakelijkheid en het niet-interventieprincipe? Mag deze standaard het
gebruik van geweld door staten legitimeren?
Het recht is belangrijk, de interpretatie
ervan regelt ons gedrag. Zonder recht
zijn we verloren, en onderworpen aan de
wil van degenen die het meeste geweld
uitoefenen. Op dit moment lijkt dit al
aan de orde. We moeten ons zorgen maken, want dit gaat niet alleen om solidariteit met de bevolking van Jemen.

ERNSTIGE ONTWIKKELINGEN

HOUTHI OPSTANDELINGEN BEZETTEN
KANTOOR VAN EEN GROTE KRANT IN HANDEN
VAN DE STAAT JEMEN. DECEMBER 2014

van collectieve zelfverdediging, weer de
uitvoering van Artikel 51 van het VNHandvest. Die rechtvaardiging is gefundeerd op het uitgangspunt dat verdedigend geweld door een “slachtofferstaat”
gebruikt mag worden tegen een gewapende aanval van een niet-gouvernementele gewapende organisatie op het
grondgebied van een andere staat, als die
staat “onwillig of niet in staat” is verdere
aanvallen van die organisatie te voorkomen. In Jemen is dit het geval, dus geldt
Artikel 51. Maar dit beroep verruimt de
gebruikelijke interpretatie van het IR
fundamenteel. Deze rechtvaardiging is
gebruikt voor de aanvallen op ISIS in
Irak en later in Syrië. En nu in Jemen
(overigens gebruikte de VS voor deze
laatste interventie al drones bij aanvallen
in Jemen). IR expert Louise Aramatsu
(Chatham House) worstelt nu met dit in-

Het bredere beeld is beangstigend. De
Arabische Liga zal een gezamenlijke regionale krijgsmacht vormen (met de
soennitisch geïnspireerde staten) waardoor er meer willekeurige militaire operaties te verwachten zijn in deze zeer
kwetsbare en gemilitariseerde regio. Dat
ondermijnt niet alleen de positie van de
Veiligheidsraad, maar is ook een gevaar
voor de geloofwaardigheid van argumenten tegen militaire interventie volgens IR, en een gevaar voor de overeengekomen afspraken van breed betrokken
burgers, waarbij vrouwen vooral een belangrijk rol spelen – onontbeerlijk voor
een duurzame oplossing.
Dat is ernstig en moet onmiddellijk
worden aangepakt. Er zijn gerichte en
eenvoudige stappen te nemen op grond
van IR: denk aan de uitspraken van het
Internationaal Gerechtshof over Bosnië
en Servië, en aan de grotendeels genegeerde verplichting: “Responsibility to
Protect.” Er is een variatie aan verantwoordelijkheden voor nabije staten, met
politieke, economische, militaire of andere invloed. Die invloed moeten ze gebruiken om de mensenrechten te respecteren van de plaatselijke bevolking, door
deze met de betreffende staat te handhaven. Militair geweld biedt simpelweg
geen oplossing om burgers te beschermen of hun mensenrechten te handhaven.
We hopen en verwachten dat er in de
VN en in de Arabische Liga activiteiten

zijn voor een vreedzame oplossing. Maar
tot nu toe gaan de geboden oplossingen
in Oekraïne, Irak, Syrië of elders, over
wie te bewapenen en welke kant te steunen (al geldt dat niet voor ieder: Duitsland heeft zich scherp opgesteld inzake
Oekraïne en de wapenleveranties aan Saoedi-Arabië gestaakt) en veelal praat
men in termen van militaire escalatie.
Dat is het uitgangspunt geworden in de
internationale verhoudingen. Een rationeel mens moet beseffen dat onmiddellijk voor alle partijen een wapenembargo
afgekondigd zou moeten worden – overduidelijk ook tegen de internationale
oorlogshitsers zoals Saoedi-Arabië. Serieuze betrokkenheid van de buurlanden,
inclusief Iran, is nodig om de escalatie
naar een complete burgeroorlog te stoppen en de Nationale Dialoog te herstellen. Daarvoor is druk nodig, economisch
en politiek.
Dat had in Syrië gekund, maar de
grootmachten konden het niet eens worden en het land werd een hel. Er is een
“Responsibility to Protect,” zowel juridisch als moreel. Geen volk mag gebruikt
worden als pion in machtsspelletjes van
anderen. Alle inzet moet gericht zijn op
de concrete weg naar een politieke oplossing van het conflict. Militair ingrijpen
moet onmiddellijk gestaakt worden. De
VN was opgericht om de vrede te handhaven, maar op dit moment staan de Veiligheidsraad en de lidstaten passief aan
de kant, terwijl het conflict verergert en
zich dreigt te ontwikkelen tot een open
regionale strijd.
Madeleine Rees
Vertaald/bewerkt door Tjark Reininga,
bron: website opendemocraty.net
(april 2015)
Madeleine Rees is Algemeen Secretaris van de
Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF). Ze is Officier in de Order of the
British Empire (OBE) vanwege haar verdienste voor
de mensenrechten, in het bijzonder
vrouwenrechten, en internationale vrede en
veiligheid. In 1998 kreeg ze de leiding van de
OHCHR in Bosnië-Herzegovina. Van 2006 tot 2010
was ze hoofd van de gender afdeling van de
OHCHR. Zij was een van de sprekers tijdens het
congres van de honderdjarige WILPF, dat in april
2015 plaatsvond in Den Haag.

VREDESMAGAZINE nr. 2-2014
3-2015

15

VredesMagazine3-2015

18-06-2015

23:05

Pagina 16

WILPF brengt na honderd jaar
een nieuwe boodschap uit
In 1915, het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog werd in Den Haag een internationale
conferentie van vrouwen belegd. Zij namen
resoluties aan tegen het gebruik van geweld
om geschillen te beslechten en beschreven
voorwaarden om tot vrede te komen.
Uit deze conferentie ontstond de Women’s
International League for Peace and Freedom.
(WILPF), die gedurende de oorlog vanuit de
neutrale landen als basis de regeringsleiders
van de belligerenten benaderde om tot vrede
te komen.

De sessie werd geïnspireerd door een
wereldwijde alliantie MenEngaging.
Daar zettten jongens en mannen zich in
om het paradigma van de dominante en
soms geweld gebruikende man te transformeren naar een beeld van de man die
meer op de samenleving en gelijkwaardigheid is gericht. Het gaat daarbij om
langdurende processen. Ter ondersteuning van dit streven werd de volgende
verklaring opgesteld:
“Het patriarchaat wordt opnieuw en
door nieuwe groepen als een van de
grondoorzaken van geweld en oorlog genoemd. Tegenwoordig wordt de nadruk
gelegd op het feit dat het patriarchaat
niet alleen voor vrouwen giftig is maar
ook voor mannen. In een patriarchale
maatschappij worden niet alleen vrouwen, maar ook mannen door mannen
onderdrukt. Zij zijn aan een hiërarchisch
systeem, dat met geweld wordt gehandhaafd, en aan voortdurende onderlinge
concurrentie onderworpen.

W

ILPF ageert dus nu honderd
jaar tegen oorlog. Zij vierde
van 27 tot 29 april 2015 haar
eeuwfeest met een grote conferentie met
900 deelnemers uit 80 landen in Den
Haag. Bij de conferentie ‘Women’s power
to stop war’ waren veertig internationale
NGO’s betrokken, die met WILPF het
netwerk vormden om in 41 sessies samen
te werken en op deze manier hun strategieën en krachten te bundelen.

Foto: Richard Mulder

Twee sessies waren zeer opmerkelijk:
1. In de sessie: Engaging men and boys
for gender equality, peace and social justice
(= betrek mannen en jongens bij gelijkheid van sekse, vrede en sociale rechtvaardigheid) waren vijf van de sprekers
mannen.

25 APRIL ONTHULDEN EDITH BALLANTYNE,
OUD SECRETARIS VAN WILPF INTERNATIONAAL EN ROSAN HUIZENGA (WILPF
NL) IN HET VREDESPALEIS SAMEN HET
BEELD VAN ALETTA JACOBS VAN
BEELDHOUWSTER LIA KROL.
16
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2. In de sessie: Transnational companies
and women’s human rights (= multinationals en vrouwenrechten) sprak een samenwerkingsverband van NGO’s met
vertegenwoordigers van lidstaten van de
Verenigde Naties.
In deze bijeenkomst waren de sprekers
activistes uit Guatemala, Ecuador, en van
Friends of the Earth en de vertegenwoordiger van Equador bij de Human Rights
Council (UNHCR). In juni 2014 is in de
UNHCR een startresolutie aangenomen
om te komen tot een verdrag met bindende regels voor ondernemingen met
betrekking tot mensenrechten. De resolutie was voorbereid door NGO’s en
werd ingediend door Ecuador en ZuidAfrika. De vertegenwoordiger van Equador benadrukte dat de NGO’s nodig blijven om te zorgen dat meer landen in dit
proces, dat drie jaar zal duren, gaan meedoen. Friends of the Earth is een partner
van een verdragsorganisatie van meer
dan 600 organisaties die het proces steunen en gaan meeschrijven aan het verdrag.
De conferentie heeft geleid tot een uiteindelijke boodschap aan de wereld, na-

melijk een manifest, waarin de grondoorzaken van oorlogen zijn geanalyseerd:
Militarisme als een manier van denken
en de militarisering van samenlevingen,
waarin waargenomen dreigingen eerder
worden beantwoord met wapens dan
met woorden.
Het kapitalistisch economische systeem, dat conglomeraties met oncontroleerbare macht voortbrengt, gekenmerkt
door uitbuiting van de arbeid en de
grondstoffen door enkelen, wat allemaal
schade toebrengt aan mens en milieu.
Het huidige systeem van nationale staten, met dominante staten, imperialistische projecten, rivaliteit tussen staten,
bezetting, grensconflicten en conflicten
binnen de grenzen, met maar al te vaak
een falende democratie, politieke onderdrukking en intolerantie ten opzichte
van afwijkingen.
Sociale systemen met racistische suprematie, culturele dominantie en religieuze hiërarchie.
Patriarchaat, de onderschikking van
vrouwen door mannen in staten, gemeenschappen en families, wat in stand
gehouden wordt door het socialiseren
van mannen en vrouwen in elkaar bestrijdende en beperkende identiteiten,
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan
gewelddadige mannelijkheid en meegaande vrouwelijkheid.
Aan alle aanwezigen werd gevraagd
zelf plechtig te beloven dat zij zouden
werken aan één of meer van de doelstellingen om de oorlogen te stoppen. Een
aantal deelnemers deed dat in het openbaar op het podium, anderen schreven
het op. Wij zullen dus in de toekomst horen hoe deze punten concreet worden
uitgewerkt en welke acties WILPF zal ondernemen.
Han Deggeller
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Springstof

Samenstelling: Mark Akkerman, www.stopwapenhandel.org

Nederlandse
Voorstel Europese harmonisering
wapenwapenexportbeleid
componenten
ind vorig jaar brachten de Kamer- EU-norm wordt. Daarmee wordt het
van D66 en PvdA in het jaar- paard achter de wagen gespannen. Ook
spelen rol in Jemen lijksefracties
Kamerdebat over het wapenex- dreigt de controlefunctie van nationale

E

S

inds eind maart vindt in Jemen een
militaire interventie door negen
Golfstaten, onder leiding van Saudi-Arabië plaats. De oorlog richt zich tegen de
Houthi rebellen, die belangrijke vorderingen maken in hun strijd tegen de Jemenitische regering. De Verenigde Staten
steunen de aanval, en voorzien de krijgsmachten van logistieke en intelligence
ondersteuning. Inmiddels zijn er honderden, mogelijk duizenden, burgerslachtoffers gevallen en is er veel infrastructuur vernietigd. Zowel de Verenigde
Naties als internationale mensenrechtenorganisaties hebben forse kritiek op de
interventie geuit. Tot de deelnemers van
de aanvallende coalitie behoren ook
Egypte, Marokko, Jordanië, de Verenigde
Arabische Emiraten en Qatar. Allemaal
landen die de afgelopen tien jaar voor
meer dan 20 miljoen euro Nederlandse
wapens hebben aangeschaft. Zo schafte
Jordanië twee jaar geleden nog vijftien
door de Nederlandse krijgsmacht afgestoten F16’s aan, die mogelijk ingezet zijn
bij aanvallen op Jemen.
Radar- en vuurleidingsapparatuur van
Thales Nederland is terug te vinden op
veel in de regio actieve marineschepen.
F16’s die ingezet worden bij bombardementen op Jemen zijn eveneens voorzien
van Nederlandse technologie.
De door minister Hennis van defensie
geleide wapenhandelsmissie naar de grote wapenbeurs IDEX in Abu Dhabi, afgelopen februari, was nadrukkelijk gericht
op het bevorderen van meer Nederlandse
wapenexport naar de regio. Waarschuwingen over onder meer de explosieve situatie in het Midden-Oosten werden gebagatelliseerd en genegeerd. Ook nu lijkt
een terughoudender wapenexportbeleid
er niet in te zitten. Thales Nederland mag
bijvoorbeeld zonder problemen radarapparatuur leveren voor de bouw van
nieuwe korvetten voor de Egyptische
marine.
(met dank aan Martin Broek)

portbeleid een zogenaamde initiatiefnota in. In deze nota wordt een verdere harmonisering van het Europees wapenexportbeleid voorgestaan, zodat een gelijk
speelveld ontstaat voor de wapenindustrie en zich een meer eenduidig Europees
buitenlands beleid vormt.
Stop Wapenhandel vreest dat meer
Brusselse bevoegdheid over wapenexport alleen haalbaar zal blijken als de
laagste norm de gemeenschappelijke

parlementen grotendeels verloren te
gaan bij de door D66 en PvdA voorgestelde oprichting van een Europese wapenexportautoriteit.
Meer afstemming over wapenexporten
in de EU is wel degelijk wenselijk, maar
zou beter plaats kunnen vinden door
versterking van de bestaande structuren,
zoals de werkgroep CoArm. Ook een actievere betrokkenheid van het Europees
Parlement kan een rol spelen.

Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer
komt naar Nederland

B

egin mei kondigde het Braziliaanse
luchtvaartbedrijf Embraer aan haar
Europese vestiging naar Nederland te
verplaatsen. Embraer is na Boeing en
Airbus de derde grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Net als die twee bedrijven
is het zowel op de civiele als de militaire
markt actief. Embraer is hofleverancier
van vliegtuigen voor de Braziliaanse
luchtmacht. Daarnaast zijn militaire
vliegtuigen van Embraer in gebruik bij
de krijgsmachten van onder meer Chili,
Colombia, Egypte, Gabon, Guyana, In-

dia, Indonesië, Iran, Kaapverdië, Mauritanië, Mexico en Peru. Binnen Europa
behoren Frankrijk, Griekenland, Italië,
Portugal en Tsjechië tot de klanten.
Met de komst van Embraer mag Nederland weer een vestiging van een groot
internationaal wapenbedrijf ‘verwelkomen’. De aantrekkingskracht ligt vooral
in belastingvoordelen. Bekendste voorbeeld is Airbus, het Europese wapenbedrijf dat het hoofdkantoor in Leiden
heeft gevestigd, terwijl productie vooral
in Duitsland en Frankrijk plaatsvindt.

Nederland 11e wapenexporteur in 2014

H

et door het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI gepubliceerde, jaarlijkse overzicht van belangrijkste wapenexporterende landen plaatst Nederland
in 2014 op de 11e plaats, een plaats hoger
dan in 2013.
Grootste wapenexporteur is de Verenigde Staten, dat het stokje na een jaar
weer van Rusland overneemt. Rusland
staat nu op de tweede positie, gevolgd
door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk
en Duitsland.
Grootste wapenimporteur in 2014 was
India. Ook Saoedi-Arabië, China, de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan
staan in de top vijf. Deze landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een

derde van alle wapenimport van afgelopen jaar.
In het algemeen valt op dat wapenexport naar Europese landen in de periode
2009-2014 fors gedaald is met 36%, ten
opzichte van de vijf jaren daarvoor. In
andere regio’s rijzen de wapenaankopen
echter de pan uit: in Afrika stegen ze met
45%, in Azië en Oceanië met 37% en in
het Midden-Oosten met 25%.

VREDESMAGAZINE nr. 3-2015

17

VredesMagazine3-2015

18-06-2015

23:05

Pagina 18

Nagor

18

VREDESMAGAZINE nr. 3-2015

VredesMagazine3-2015

18-06-2015

23:05

Pagina 19

Nagorno-Karabach

Herdenking van de Armeense genocide
tegen het vergeten, de ontkenning,
de wereld die toen wist, maar wegkeek.
Herdenking ook in Stepanakert
hoofdstad van Nagorno-Karabach
te midden van sporen van strijd
in de ban van oude claims.
Een "bevroren conflict",
door de wereld al weer lang vergeten:
een "oh ja", maar dan weer wegkijken.
En zo blijven mensen opgezadeld
met de puinhopen en de herinnering
aan geweld – lang geleden en recent.

Tekst: Jan Schaake. Foto’s Bert Spiertz
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VREDESMAGAZINE ZOEKT WEBREDACTEUR
Om onze website www.vredesmagazine.nl goed te
benutten zijn we op zoek naar een webredacteur die
de website up to date houdt.
DE WERKZAAMHEDEN HOUDEN IN:
– elk kwartaal het nieuwe nummer op de website
zetten;
– elk kwartaal de kopijsluitingsdatum vermelden;
– alles wat samenhangt met onze website en wat je
interessant vindt.
De verwachte tijdsbesteding is zo’n 4 uur per
kwartaal, maar mocht je meer met de website willen
doen dan het minimale dan is het werk uit te
breiden.
WIE ZOEKEN WE?
We zoeken iemand die kan plannen en organiseren,
die ervaring heeft met html, op details let en oog

heeft voor wat er op de website kan komen
Je toont initiatief, je hebt enige kennis
van vormgeving en het lijkt je interessant om
de website van VredesMagazine te onderhouden.
WAT BIEDEN WE?
Veel verantwoordelijkheid, veel ruimte voor eigen
initiatief en energieke collega’s. Dit is je kans om
deel te gaan uitmaken van ons team.
Onkosten worden vergoed en we hopen dat we jaren
met je samenwerken.
INTERESSE?
Stuur een bericht naar info@vredesmagazine.nl met
als onderwerp ‘Sollicitatie webredacteur’ en vertel
wat over jezelf en waarom je denkt dat het leuk is om
webredacteur bij VredesMagazine te worden.

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

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

Op de website uitgebreid aandacht voor de viering van het
100-jarig bestaan in Den Haag.

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.

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

Vredesbeweging Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder
oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samenleving. We zijn daarvoor op vele manieren actief in Nederland en
via de WRI in de hele wereld.
Wilt u lid worden, ons steunen of zelf meedoen, kijk dan op:
www.vredesbeweging.nl of bel: 015-7850137.

STOP DE WAPENWEDLOOP
Stop de wapenwedloop is van oorsprong een
"samenwerkingsverband", ontstaan bij de
opkomst van de massabewegingen, zoals
tegen de neutronenbom aan het eind van de
jaren zeventig jaren en die tegen de plaatsing
van kruisraketten, bijna 20 jaar geleden.

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

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

Vredesdiner op 6 november. Thema: bedreiging van onze
democratie door oorlogsplannen.
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HUMANISTISCH VREDESBERAAD
Postbus 235, 2300 AE Leiden, 06-31275464,
info@humanistischvredesberaad.nl
www.humanistischvredesberaad.nl

Wij zoeken mensen die mee willen helpen bij onze missie, bel of
mail ons.
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Tekening: Len Munnik

Onderzoeksdossier VD

I

Hoe lang blijft het Westen
Israël steunen?

n snel tempo volgen in de kwestie-Palestina de ontwikkelingen
elkaar op. In Israël is de meest rechts-nationalistische regering
ooit aangetreden. Israël krijgt in toenemende mate harde kritiek
op zijn Palestina-politiek van de internationale gemeenschap, die
zich lijkt op te maken voor een laatste poging de gekoesterde tweestaten-oplossing te redden. Vanuit de internationale civil society
stapelen de maatregelen tegen Israël in de sfeer van Boycot,
Desinvestering en Sancties (BDS) zich op. Intussen maakt de
Palestijnse Autoriteit met zijn gang naar het Internationaal Strafhof
duidelijk geen heil meer te zien in een ‘vredesproces’ met Israël. Op
de achtergrond spelen de onderhandelingen rond de vermeende
Iraanse kernwapen-aspiraties. En als altijd is er de dreiging van
nieuw geweld.
Een centraal element in de kwestie Palestina was en is de houding van
het Westen. Dat stond aan de wieg van de kwestie en vormt de

beschermende paraplu waaronder Israël zijn politiek van bezetting
en kolonisering van Palestijns gebied kan voortzetten.
Reden voor VM om in dit dossier vijf aspecten van de Westerse
betrokkenheid uit te diepen. Robert Soeterik schetst in zijn artikel
waarom het Westen vast blijft houden aan de tweestaten-oplossing
die door de ontwikkelingen op de grond feitelijk geen realistische
optie meer is. Henk van der Keur laat zien welke dubbele maatstaven
het Westen hanteert bij de Iraanse en Israëlische kernwapenambities,
en Wendela de Vries legt de vinger op een aantal concrete
voorbeelden van militaire samenwerking tussen Nederland en Israël.
Martijn de Rooi interviewt Omar Barghouti over de internationaal
sterk groeiende BDS-campagne, en Jan Schaake analyseert het
haperen van de Israëlische ‘publieke diplomatie’ hiertegen.

Samenstelling Martijn de Rooi en Jan Schaake
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Israël/Palestina:
één of
twee staten?
Op het eerste gezicht lijkt het onbegrijpelijk. Ondanks de feiten op de grond in
Israël/ Palestina en de politieke ontwikkelingen daaromheen, wordt er maar geen
afscheid genomen van de zogenaamde tweestaten-oplossing waarvan de
houdbaarheidsdatum, volgens velen die het kunnen weten, al lang verstreken is.
Waarom voortgaan op de doodlopende weg? En waarom wordt de éénstaatoplossing buiten de discussie gehouden?

W

at houden de zogeheten
tweestaten- en éénstaat-oplossing eigenlijk in? Bij de
tweestaten-oplossing wordt uitgegaan
van het grondgebied van het historische
Mandaatgebied Palestina – het gebied
dat zich uitstrekt van de Middellandse
Zee tot de rivier de Jordaan – en van de
opdeling ervan tussen de staat Israël en
de te vormen staat Palestina. De hegemonie van joden in de staat Israël, waarvan
twintig procent van de bevolking nietjoods is, namelijk autochtone Palestijnen, staat in deze visie niet ter discussie
en dient te worden gegarandeerd. Hierdoor kan van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen
slechts sprake zijn naar de te vormen
staat Palestina.
Territoriaal ingevuld, geldt dat de
grenzen tussen beide staatkundige entiteiten gevormd worden door de bestandslijnen zoals deze na afloop van de
Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 tot
stand zijn gekomen: tussen de staat Israël
en Trans-Jordanië (later Jordanië) voor
wat betreft de Westelijke Jordaanoever,
en tussen de staat Israël en Egypte voor
wat betreft de Strook van Gaza.
In het geval van de Westelijke Jordaanoever zijn dat niet de grenzen zoals deze
in het VN-verdelingsplan van 1947 waren getrokken. Want in de loop van de
oorlog van 1948 wist Israël het door de
VN toegewezen deel van het grondgebied van Palestina door veroveringen
met 24 procent te vergroten, van 54
naar 78 procent. De Westelijke Jordaan22
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oever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de
Strook van Gaza vormen samen de resterende 22 procent. In de Juni-Oorlog van
1967 zijn ook de laatste gebieden door Israël veroverd, waarmee het de controle
kreeg over honderd procent van het
grondgebied van het historische Mandaatgebied Palestina.
De Westelijke Jordaanoever, inclusief
Oost-Jeruzalem, en de Strook van Gaza –
maar niet de Sonder verwijzing naar het
internationaal recht, gezien als gebied
dat door Israël bezet wordt gehouden. De
annexatie in 1967 van Oost-Jeruzalem
door Israël is door de internationale gemeenschap dan ook niet erkend.

GEVOLGEN KOLONISATIE
De staat Palestina zou in de tweestatenoplossing dus 22 procent van het grondgebied van Palestina – de Westelijke Jordaanoever en de Strook van Gaza – omvatten, zij het dat dit nader gekwalificeerd moet worden. Want sinds 1967
heeft Israël de Westelijke Jordaanoever
niet alleen bezet gehouden, maar gekoloniseerd. Verspreid over rond 250 joodse
nederzettingen en ‘outposts’ leven daar
inmiddels zo’n 600 duizend joodse kolonisten te midden van ruim twee miljoen Palestijnen (bij de ontruiming van
de Strook van Gaza door het Israëlische
leger in 2005 zijn veel joodse kolonisten
uit Gaza op de bezette Westelijke Jordaanoever geherhuisvest). Het gaat daarbij om nederzettingenblokken, middelgrote steden, en in het geval van Oost-Jeruzalem om hele stadwijken.

Het vestigen door een mogendheid
van leden van de eigen bevolking in gebied dat met militaire middelen in bezit
is genomen, vormt een schending van de
Vierde Conventie van Genève, en is daarmee een oorlogsmisdaad. In juli 2004
heeft het Internationaal Gerechtshof in
Den Haag – een VN-orgaan en de hoogste rechtsinstantie ter wereld – in een Advies de Vierde Conventie van Genève op
de in 1967 door Israël bezette Westelijke
Jordaanoever, inclusief Oost-Jerusalem,
van toepassing verklaard. Op grond
daarvan zijn de joodse nederzettingen
daar volgens het volkenrecht illegaal.
Die 600 duizend joodse kolonisten
maken ongeveer tien procent uit van het
joodse bevolkingsdeel van de staat Israël.
Terugtrekking van de joodse kolonisten
achter de grenzen van 1967 is voor een
groeiend aantal joodse Israëli’s een onbe-

VredesMagazine3-2015

18-06-2015

23:05

Pagina 23

VD AMOK

Foto: Micha Perry

DE ISRAËLISCHE VLAG WORDT
GEHESEN. EILAT, MAART 1949

spreekbare zaak. Logistiek is het op zich
mogelijk, zoals de absorptie na 1989 van
rond een miljoen joden (dan wel ‘joden’)
uit het voormalige Oostblok heeft aangetoond.
Vandaar dat er in het kader van een
tweestaten-oplossing gedacht wordt aan
annexatie door Israël van de grote joodse
nederzettingen, waarbij er een uitruil van
grondgebied (‘landswaps’) zal plaatsvinden: Israël staat grondgebied van een gelijke omvang af aan de te vormen staat
Palestina. In het kader van een tweestaten-oplossing zou Jeruzalem de gedeelde
hoofdstad zijn van Israël (West-Jeruzalem), respectievelijk de staat Palestina
(Oost-Jeruzalem).

EÉNSTAAT-OPLOSSING
Aan de éénstaat-oplossing liggen andere
uitgangspunten ten grondslag. Er wordt

niet uitgegaan van een opdeling van het
grondgebied van het historische Mandaatgebied Palestina. Voorts wordt een
politieke regeling bepleit op basis van gelijkheid en gelijkberechtiging tussen de
joodse Israëli’s en de Palestijnen – noch
joods-Israëlische, noch Palestijnse hegemonie. Dit vormt de belangrijkste voorwaarde voor normalisering van de betrekkingen tussen de joodse Israëli’s en
de Palestijnen. Deze optie biedt ook
ruimte aan de terugkeer van de rond
1948 van huis en haard verdreven Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar hun oorspronkelijke woonoorden. Het recht op terugkeer is een onvervreemdbaar recht, dat is vastgelegd in het
internationaal recht. Ruimtelijk en logistiek is terugkeer mogelijk, zo is door wetenschappers uitgezocht.
Opdeling van het gebied is in de visie
van de voorstanders al geruime tijd een
gepasseerd station door het geaccumuleerde effect van ruim honderd jaar kolonisatie door zionistische joden, na 1967
dramatisch zichtbaar op de Westelijke
Jordaanoever, inclusief in Oost-Jeruzalem. In het gebied dat zich uitstrekt tussen de Middellandse Zee en de rivier de
Jordaan wonen inmiddels ongeveer
evenveel joden als Palestijnen. Daarbij
zijn rond twintig procent van de bewoners van de staat Israël Palestijn en een
kwart van de bewoners van de Westelijke
Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem,
joodse Israëli.
Hoewel wederrechtelijk tot stand gebracht, zijn de joodse nederzettingen objectief nieuwe bevolkingscentra. Wanneer ook Palestijnen zich daar kunnen
vestigen, hoeft hun voortbestaan niet
langer een probleem te vormen (Palestijnse grondbezitters van wie grond is geconfisqueerd, moeten wel schadeloos
worden gesteld). De economieën van Israël en de Westelijke Jordaanoever (de
Strook van Gaza in mindere mate) zijn
grotendeels geïntegreerd geraakt. Daarbij is sprake van een volledige onderschikking van de Palestijnse economie
aan de Israëlische. Door aan die onderschikking een eind te maken – en dat zal
een moeizaam proces zijn, getuige het
voorbeeld Zuid-Afrika – wordt de economische basis gelegd voor normalisering van de betrekkingen tussen joodse
Israëli’s en Palestijnen. In een éénstaat-
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oplossing is Jeruzalem de ongedeelde
hoofdstad van het land. Religieuze, juridische en culturele rechten van de joodse
en de Palestijnse bevolkingsgroepen zullen in de Grondwet worden vastgelegd.

TWEE STATEN: GEEN OPLOSSING
Er zijn drie belangrijke politiek-inhoudelijke argumenten te noemen waarom
de tweestaten-oplossing geen oplossing
is. In de eerste plaats wordt de kern van
het probleem niet aangepakt: de joodsIsraëlische hegemonie in de staat Israël,
waarvan de verdrijving en onderdrukking van Palestijnen, evenals de voortgaande kolonisatie van Palestijns grondgebied uitvloeisels zijn. Het autochtone
Palestijnse bevolkingsdeel van Israël is in
een dergelijke situatie gedoemd te blijven
leven als tweederangsburgers in eigen
land. Het is niet aannemelijk dat Palestijnen zich blijvend in deze ondergeschikte
positie zullen schikken. Protest en andere
vormen van verzet zullen door Israël beantwoord worden met deportatie naar de
inmiddels tot stand gebrachte staat Palestina. Om joods-Israëlische hegemonie
veilig te stellen, zal voorts de Palestijnse
vluchtelingen het recht op terugkeer naar
hun woonoorden ontzegd blijven.
Maar ook op andere punten vormt de
tweestaten-oplossing geen oplossing.
Neem de kwestie van de landswaps. Die
gaat aan twee belangrijke zaken voorbij.
Ten eerste zijn de joodse nederzettingen
niet zomaar ergens gebouwd; vaak leggen zij beslag op vruchtbare grond of op
ondergrondse waterreservoirs, dan wel
zijn ze om militair-strategische of om
politiek-ideologische redenen van groot
belang; in ruil voor annexatie van de
grootste joodse nederzettingen, biedt
Israël grondgebied dat, wat betreft natuurlijke hulpbronnen en economisch
belang, inferieur is aan wat de Palestijnen
bij een dergelijke uitruil moeten afstaan.
Ten tweede leidt het voortbestaan van de
grote joodse nederzettingen tot een
opdeling en versnippering van het
grondgebied van de te vormen staat Palestina, met alle economische gevolgen
van dien.
En wat te denken van de voorwaarden
die opeenvolgende Israëlische regeringen
– Arbeid(er)spartij zowel als Likud – stellen in de ‘onderhandelingen’ met Palestijnse leiders van de Westelijke Jordaanoever – alsof de kwestie-Palestina een
deal kan zijn tussen Israël en hen, buiten
de Palestijnen in Israël en in de shatat
VREDESMAGAZINE nr. 3-2015

23

VredesMagazine3-2015

18-06-2015

VD AMOK

23:05

Pagina 24

Onderzoeksdossier

gelegd bij het voortbestaan van Israël in
zijn huidige vorm en zien zich bovendien
gesteld voor grotere uitdagingen in eigen
land en in de regio. Ook zij zijn beducht
voor een verdere escalatie van anti-Israëlische gevoelens. Palestijnse leiders op de
Westelijke Jordaanoever tenslotte ontlenen hun positie aan een tweestaten-onderhandelingsproces met Israël en kunnen economisch slechts overleven dankzij financiële ondersteuning door het
Westen die hen in het verlengde daarvan
wordt verstrekt.

DE BURGER KOMT IN ACTIE

(ballingschap) om. Dan blijkt dat Israël
de annexatie van meer grondgebied eist
dan waar de grote joodse nederzettingen
gevestigd zijn, dat Palestina een gedemilitariseerde staat zal zijn en dat Israël ‘uit
veiligheidsoverwegingen’ in de Jordaanvallei aanwezig zal blijven (lees: controle
over de buitengrens zal houden). Kortom, wat Israël de Palestijnen te bieden
heeft, is een de facto Bantoestan Palestina. Tot nu toe is geen Palestijnse leider
bereid gevonden om met een dergelijke
regeling akkoord te gaan. De Strook van
Gaza is met de jarenlange blokkade en de
periodieke grootschalige militaire offensieven door Israël in dit verband grotendeels uit beeld verdwenen.
Inmiddels zijn de zaken in een stroomversnelling geraakt. Zo zijn de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen,
die ruim twintig jaar geleden in het kader
van het Oslo-proces in gang zijn gezet,
voor de zoveelste keer op niets uitgelopen. Zelfs voor de sterk pro-Israëlische
Amerikaanse bemiddelaar is inmiddels
duidelijk dat dit vooral aan de opstelling
van Israël te wijten is. Verder gaven de algemene verkiezingen in Israël een overwinning van ultra-nationalistische en ultra-orthodoxe partijen te zien. Deze partijen, die inmiddels deel uitmaken van
een nieuwe regering onder leiding van
Benjamin Netanyahu, onderschrijven de
Groot-Israël-gedachte en zijn in het verlengde daarvan krachtige pleitbezorgers
van de voortgaande kolonisatie van de
Westelijke Jordaanoever. Sommige betonen zich openlijk voorstander van annexatie van het gebied, andere spreken
24
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nog slechts over beperkt zelfbestuur voor
de daar woonachtige Palestijnen.

VASTHOUDEN AAN TWEE STATEN
In weerwil van de feiten – gedurende
twintig jaar onderhandelen is het aantal
joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever verdrievoudigd – en het debacle van het Oslo-proces, wordt de zogenaamde tweestaten-oplossing nog altijd
door de Westerse bondgenoten van Israël, een aantal Arabische staten én Palestijnse leiders op de Westelijke Jordaanoever gepusht. Wat motiveert hen daartoe?
In het geval van de Westerse bondgenoten van Israël overheerst de zorg voor
de gevolgen als een tweestaten-oplossing
uitblijft. Dan komt er een éénstaat-oplossing Israëlische stijl: joods-Israëlische
hegemonie van de Middellandse Zee tot
de rivier de Jordaan, waarbij de helft van
de bevolking niet-joods, namelijk Palestijns is. Om het joodse karakter van dit
Groot-Israël veilig te kunnen stellen,
ontkomt Israël er niet aan om bestaande
apartheidsstructuren verder uit te bouwen, waarmee Israël een apartheidsstaat
à la Zuid-Afrika wordt (de andere optie –
grootschalige verdrijving – uit Palestina,
is politiek geen haalbare zaak, maar in
een acute crisissituatie ook weer niet geheel ondenkbaar). Westerse bondgenoten willen Israël behoeden voor de gevaren die van een dergelijke ontwikkeling
uitgaan – internationaal isolement, sanctiemaatregelen, enz. – en zijn beducht
voor de gevolgen daarvan in de regio.
Arabische staten die tot het Westerse
kamp behoren, hebben zich al lang neer-

In de praktijk is het pleidooi van de Westerse, Arabische en Palestijnse leiders
voor een tweestaten-oplossing hol, zelfs
contraproductief. Het heeft geleid tot bestendiging van de situatie waarin Israël
de bezetting en kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, ongehinderd voortzet.
Daar waar politieke leiders het zowel
in het Westen als in de Arabische wereld
laten afweten, organiseert de civil society
zich wereldwijd om onder meer via het
wapen van Boycot, Desinvestering en
Sancties (BDS) een politieke doorbraak
te forceren. Wat menigeen betreft is dat
een doorbraak richting een éénstaat-oplossing, waarvan de realisatie nog ver weg
is, maar die oplossingen biedt voor kwesties die een duurzame politieke regeling
tussen joodse Israëli’s en Palestijnen op
basis van een tweestaten-oplossing in de
weg staan.
De BDS-beweging neemt geleidelijk
aan kracht toe. Begin juli wordt stilgestaan bij het feit dat tien jaar geleden
ruim honderd Palestijnse organisaties de
wereld tot een BDS-campagne opriepen.
Niemand had destijds verwacht dat het
een korte strijd zou worden.
Robert Soeterik
Robert Soeterik publiceerde onder meer De
Verwoesting van Palestina (Amsterdam, 2008) en
Palestijnse Gebieden (Amsterdam, 2010).
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Israël: kernmacht bij gratie
van de NAVO

Met de openbaarmaking van de Amerikaanse
‘ontdekking’ van Israëls kernwapenprogramma leek de Amerikaanse president
Obama een koers te hebben ingezet van
groeiende druk op Israël om het te dwingen
de internationale regelgeving voor nonproliferatie na te komen.

Z

o zou er eindelijk een doorbraak
kunnen komen in de impasse in
het overleg over kernontwapening in het Midden-Oosten. Als enige
kernmacht in de regio wijst Israël al 35
jaar de oproepen van de Verenigde Naties
om te ontwapenen af en wordt het daarbij altijd gesteund door de Verenigde Staten.
Even leek het erop dat Israël door de
vermeende koerswijziging van Obama
overstag zou gaan en bereid zou zijn om
deel te nemen aan het overleg voor een
kernwapenvrije zone in het MiddenOosten. Voor het eerst was Israël – die de
non-proliferatieverdragen niet heeft ondertekend – als waarnemer aanwezig op

een toetsingsconferentie van het NonProliferatieverdrag (NPV). Het was tot
op het laatste moment spannend, maar
de harde en onredelijke eisen van Israël
voor zijn goedkeuring van een nucleaire
deal met Iran hebben de toetsingsconferentie van het NPV doen mislukken.

ISRAËLS KERNWAPENPROJECT
De recente openbaarmaking van gegevens over een Israëlisch Manhattan Project voegt weinig toe aan wat al in 1986 is
onthuld door klokkenluider Mordechai
Vanunu en anderen. Dat neemt niet weg
dat ze belangrijk is voor de vorming van
een zo goed mogelijk beeld hoe NAVOlanden Israëls kernwapenproject ondersteunden. Volgens de recent vrijgegeven
documenten vernam de Amerikaanse regering van president Dwight D. Eisenhower in de zomer van 1960 voor het eerst
dat Israël bezig was met een kernwapenproject. Dat was ruim vijf jaar na het besluit van de Israëlische regering een onderzoeksreactor in Dimona te gaan bouwen en een jaar voordat deze kernreactor

KERNCENTRALE DIMONA

in de Negev-woestijn in bedrijf zou gaan
voor het leveren van splijtbaar plutonium. Washington had volgens deze versie
dus langer dan vijf jaar alle waarschuwingssignalen over Israëls kernwapenproject gemist, en accepteerde al die tijd
de Israëlische smoesjes dat in Dimona
slechts een ‘textielfabriek’ werd gebouwd.
Een ander beeld hierover verrijst uit een
document van het Amerikaanse Leger uit
1999 – onthuld door de Federation of
American Scientists – met overlappende
en andere details van Israëls kernwapenproject. Hierin wordt 1958 als jaartal genoemd voor de Amerikaanse ontdekking
van de kernreactor in Dimona. Dat
klinkt al een stuk waarschijnlijker.
Het staat vast dat de Amerikaanse inlichtingendiensten belangrijke zaken
over het hoofd hebben gezien. Maar wat
betreft een aantal grove nalatigheden is
dat niet geloofwaardig. Om er een paar te
noemen: de uitgebreide onderhandelingen van Israël met Frankrijk voor de leVREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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vering van een kernreactor en andere
kerntechnologie, en de levering van
zwaar water via een overeenkomst met
Noorwegen.

EERDERE WETENSCHAP
Zouden de nucleaire deals van Israël met
Europese NAVO-landen Washington zijn
ontgaan?
Shimon Peres was ervan overtuigd dat
Frankrijk de leverancier moest worden
van de technologie die Israël nodig had
voor het maken van kernwapens. De nationalisatie van het Suezkanaal creëerde
in de zomer van 1956 de politieke opening voor een Frans-Israëlische nucleaire
overeenkomst. In september van dat jaar
bereikte de Franse Atoomenergiecommissie overeenstemming met Israël voor
de levering van een onderzoeksreactor.
Canada schiep even daarvoor een precedent door de levering van eenzelfde type
onderzoeksreactor, de CIRUS, aan India.
Beide kernreactoren zijn zogenaamde
zwaarwater-reactoren. Anders dan de
meeste reactoren gebruikt dit type natuurlijk uranium als kernbrandstof.
Daarbij wordt in verhouding veel meer
plutonium gevormd dan in een gangbare
reactor. Het is de kortste route voor het
verkrijgen van splijtbaar plutonium voor
gebruik in kernwapens. India volgde dezelfde route naar de productie van kernwapens.
Begin 1955 ondernam de Israëlische
regering voor het eerst pogingen om zo
goedkoop mogelijk en zonder internationale controle twintig ton ‘zwaar water’
te verkrijgen. Alleen de VS en Noorwegen
waren producenten van dit proliferatiegevoelige goedje. Toen de mogelijkheid
om het uit de VS te betrekken hopeloos
bleek, groeide de Israëlische interesse
voor een Noorse route. De onderhandelingen tussen Israël en Noorwegen intensiveerden in de jaren 1957-58, toen de
nucleaire deal met Frankrijk voor Dimona tot stand kwam. In juni 1959 tekenden
Noorwegen en Israël een overeenkomst
voor de levering van zwaar water. Onder
coördinatie van politiek medewerker Richard Kerry van de Amerikaanse ambassade in Oslo werd Israël via Londen van
zwaar water voorzien. Een memo hierover van Kerry van 15 juni 1959 aan zijn
meerderen op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse Atoomenergiecommissie zou het
hogere kader van het ministerie en de
CIA pas voor het eerst in december 1960
26
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bereiken. Richard Kerry is overigens de
vader van de huidige Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken John
Kerry.
Het lijkt in hoge mate onwaarschijnlijk
dat deze gebeurtenissen zijn ontsnapt
aan het oog van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Naast de betrokkenheid
van de vermelde NAVO-landen was ook
NAVO-lid Duitsland betrokken. Dit land
nam de kosten van Israëls kernwapenproject voor zijn rekening.

COMPENSATIE VAN IRAN
Nadat de Verenigde Naties dertig jaar
vruchteloos aandrongen op een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten,
riep de toetsingsconferentie van het
Non-Proliferatieverdrag (NPV) van
2010 unaniem op tot een internationale
conferentie voor het begin van een discussie over de instelling van een zone die
vrij is van kernwapens en andere massavernietigingswapens. Die conferentie
was geagendeerd voor december 2012 in
Helsinki. Maar even daarvoor, eind november 2012, kondigden de VS aan dat
de conferentie niet bijeen kon worden
geroepen vanwege de ‘bijzondere omstandigheden’ in het Midden-Oosten. De
grootste groep landen die in de VN zijn
vertegenwoordigd, de Beweging van
Niet-Gebonden Landen, veroordeelde de
annulering in scherpe bewoordingen. De
beweging benadrukte de sterke wens van
haar leden voor het streven naar ontwapening en riep Israël op zijn kernwapens
te vernietigen en zijn nucleaire installaties te onderwerpen aan IAEA-inspecties, in overeenstemming met de internationale regelgeving voor non-proliferatie.
Even leek het erop dat er tijdens de recente toetsingsconferentie van het NPV
(2015) een doorbraak zou komen in de
impasse. Tot vlak voor de finale was het
spannend. Het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken had een topambtenaar naar Israël gestuurd voor beraad over een kernwapenvrije zone in het
Midden-Oosten. En de Israëlische premier Netanyahu zinspeelde openlijk op
de mogelijkheid dat de VS Israël zouden
gaan dwingen om het bestaan van hun
publiek geheime kernwapenprogramma
publiekelijk te erkennen. Maar Israël –
dat als ‘niet-erkende’ kernmacht voor het
eerst als waarnemer aanwezig was op de
conferentie – verwierp de laatste conceptversie van het slotdocument, omdat

het wederom niet wil verschijnen op de
Helsinki Conferentie, die nu gepland
staat voor maart 2016.
Israël kon de druk van de VS ombuigen in steun door harde en onredelijke
eisen te stellen voor zijn goedkeuring van
de nucleaire deal met Iran. Dus als vanouds steunden de VS Israël en torpedeerden de VS het slotdocument. Daarbij gaven ze Egypte de schuld in de wetenschap
dat het – op Israël na – als grootste ontvanger van Amerikaanse steun in de regio niet zou tegensputteren. Zo kreeg Israël het grootst denkbare geschenk dat
premier Netanyahu zich kon wensen: de
onomwonden legitimatie door de VS,
Canada en Groot-Brittannië van Israëls
kernwapenprogramma. Een drama voor
de 107 landen die een verbod op kernwapens nastreven, maar bovenal een domper voor de Helsinki Conferentie. Naast
deze bonus ontvangt Israël, bovenop de
jaarlijkse Amerikaanse militaire steun
van drie miljard dollar, ook nog eens bijna twee miljard dollar aan wapens uit de
VS, waaronder 3.000 Hellfire raketten en
750 bunkerbusters, als ‘compensatie’
voor de deal met Iran.
Henk van der Keur
Stichting Laka
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BEZETTING VAN UAV ENGINES, EIGENDOM VAN
ELBIT. STAFFORDSHIRE (ENGELAND), JUNI 2014

High tech, exportgericht
en combat proven
Vorig jaar werd de film The Lab van de
Israëlische regisseur Yotam Feldman
vertoond in Nederland. Feldman legt
daarin de relatie bloot tussen
activiteiten van het Israëlische leger in
de afgelopen oorlogen, en de
spectaculaire technische ontwikkeling
van Israëlische defensiebedrijven. Hij
interviewt wapenhandelaars,
militairen en ‘militair filosofen’ ( ja, ze
bestaan echt) en bezoekt onder meer
een wapenbeurs.

Z

ijn verontrustende conclusie is
dat het Israëlische bedrijfsleven
inmiddels een groot economisch
belang heeft bij oorlogvoering: veel ba-

nen zijn afhankelijk van de wapenproductie en wapenexport. Er is een innige
relatie tussen leger, wapenindustrie en
ministerie van defensie. Nieuwe technologie wordt zo snel mogelijk uitgeprobeerd en op grond van feedback van de
krijgsmacht verder aangepast en verbeterd. Ook worden er wapens ontwikkeld
in reactie op de actuele oorlogssituatie,
op grond van verzoeken vanuit de krijgsmacht, en wordt er betrekkelijk gemakkelijk geïnvesteerd in nieuwe technologieën, ook als die zichzelf nog niet bewezen hebben.

HIGH TECH
Israël investeert gigantisch in militaire
research & technology (R&T). Als klein

land met relatief weinig manschappen is
militair overwicht alleen mogelijk door
inzet van zeer geavanceerde high-tech, zo
is de gedachte.
Michael Brzoska van de Universiteit
van Hamburg berekende dat dertig procent van alle R&T uitgaven in Israël naar
militair onderzoek gaan. Ter vergelijking:
in Duitsland is dat twee procent. Israël
loopt dan ook voorop met drone-technologie en is de belangrijkste exporteur
van drones in de wereld; het verkoopt
meer van deze onbemande wapensystemen dan de Verenigde Staten, de andere
grote drone-exporteur. De meeste Israëlische drones gaan naar Azië, vooral naar
India, maar bij het huidige tumult in het
Midden-Oosten worden ook de ArabiVREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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sche landen steeds meer een groeimarkt.
Israël loopt ook voorop met gerobotiseerde wapens, waarvan een deel al wordt
ingezet voor onder meer automatische
bewaking van de Muur tussen Israël en
Gaza. Deze robottechnologie wordt hoog
gewaardeerd door de Israeli Defence Force (IDF). Tijdens een recent internationaal congres over nieuwe strategieën
werd, op grond van lessen uit de recente
oorlogen in Gaza en Libanon, vastgesteld
dat robottechnologie een grotere rol zou
moeten spelen bij de beheersing van vijandig gebied. In de vier oorlogen die Israël sinds 2006 heeft uitgevochten speelden grondtroepen weinig tot geen rol.
Deze oorlogen werden uitgevoerd met

‘standoff’-wapens, zoals raketten, die
worden afgevuurd van afstand. Voor de
beheersing van terrein is volgens de Israëlische strategen echter inzet ter plekke
nodig, en nieuwe investeringen in bewapening moeten dan ook gedaan worden
in systemen die daar geschikt voor zijn,
zoals robotwapens.

PRO-PALESTIJNS
Volgens het IDF is door alle high-tech investeringen de precisie van de wapens
toegenomen, wat goed is voor de veiligheid van de eigen troepen maar ook om
onschuldige slachtoffers bij de tegenstander te voorkomen. Helaas lijkt dat laatste
nog niet zo te lukken, gezien het grote
aantal getroffen Palestijnse burgers bij de
meest recente oorlogen in Gaza, maar dat
lag wellicht niet aan de wapens. Volgens
een groep Israëlische militairen en oudmilitairen, die zich hebben verenigd in de
organisatie ‘Breaking the Silence’, schoten de rules of engagement in de Gazaoorlogen danig tekort in het beschermen
van de burgerbevolking. Dat deze militairen uit de school klappen is niet, zoals
hun tegenstanders beweren, omdat ze
pro-Palestijns zijn, maar omdat ze in een
fatsoenlijk land willen wonen dat mensenrechten respecteert. Veel weerklank
vinden de getuigenissen van Breaking
the Silence helaas nog niet in de Israëlische maatschappij. De recent aangetre28
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den rechtse en onverzoenlijke nieuwe regering-Netanyahu geeft weinig hoop op
een meer vreedzaam beleid. De Israëlische vredesbeweging is niet erg sterk
meer, al zijn er nog steeds dappere jongeren die tegen de stroom in weigeren hun
militaire dienst te vervullen. En al is het
aanzien van militaire dienstplicht in de
maatschappij afgenomen: het is niet
meer de beste start voor je carrière.

‘BATTLEFIELD PROVEN’
Israëlische wapens en veiligheidstechnologie staan internationaal hoog aangeschreven en worden op beurzen en in militaire tijdschriften aangeprezen met slogans als ‘battlefield proven.’ Dat legt de Israëlische wapenindustrie geen windeieren. Volgens het militaire weekblad Jane’s
is Israël inmiddels de zesde wapenexporteur ter wereld. In 2012 exporteerde het
2,4 miljard dollar aan militaire goederen.
Per hoofd van de bevolking is het relatief
kleine land daarmee zelfs de grootste wapenexporteur, met een export van ongeveer 300 dollar per inwoner, aanzienlijk
groter dan de export per hoofd van de
VS, in volume ’s werelds grootste wapenexporteur, maar per hoofd slechts 90 dollar. En de export groeit snel. Volgens het
Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI is
tussen 2001 en 2012 de Israëlische wapenexport meer dan verdubbeld. Gemiddeld wordt nu 75 procent van de Israëlische militaire productie geëxporteerd.
Nederland ziet geen been in het onderhouden van militaire betrekkingen met
Israël. Vorig jaar nog was onze minister
van defensie Hennis op bezoek bij haar
Israëlische collega om de banden aan te
halen. Een belangrijk punt daarbij is dat
Elbit Systems of America, een volle dochter van het Israëlische bedrijf, een contract heeft getekend met de Nederlandse
krijgsmacht voor onderhoud van F-16’s
en Apache gevechtshelikopters. Het heeft
mede daarvoor een vestiging bij vliegbasis Woensdrecht geopend. De Nederlandse overheid ziet hierin een mooi
werkgelegenheidsproject.

WOENSDRECHT
In de toekomst zal Elbit in Woensdrecht
ook onderhoud verzorgen voor de Joint
Strike Fighter (JSF), het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat ‘we’ gaan
aanschaffen. De vraag rijst of in Woensdrecht dan ook de Israëlische JSF’s in onderhoud zullen komen. En wat nu als de-

ze daarna bombardementsvluchten op
Gaza uitvoeren? Het Nederlandse beleid
ten aanzien van wapenexport naar Israël
is erop gericht om geen materieel te leveren dat kan worden ingezet tegen de Palestijnse bevolking. Onderhoud van Israëlische gevechtsvliegtuigen zou daarmee
in strijd zijn.
Overigens wringt de regering zich in
nogal wat bochten om de samenwerking
met Elbit te rechtvaardigen. In antwoord
op een brief van verschillende politieke
partijen en solidariteitsgroepen over de
relatie tussen Elbit en de Nederlandse
krijgsmacht schrijft Hennis dat de “samenwerking geen betrekking heeft op
activiteiten die te maken hebben met de
nederzettingen of de afscheidingsbarrière.” Met afscheidingsbarrière bedoelt
Hennis de Muur tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever, die door het Internationaal Gerechtshof illegaal is verklaard. Elbit levert onder meer bewakingsapparatuur voor deze Muur. Als we
de brief van de minister goed lezen, is er
dus geen bezwaar tegen handel met Elbit,
dat meewerkt aan een door het Strafhof
illegaal verklaard project, zolang wij van
het bedrijf maar geen apparatuur voor
grensmuurbewaking afnemen. Over dit
antwoord heeft Hennis overigens drieënhalve maand na moeten denken. De brief
werd verstuurd in november, het antwoord van de minister kwam in maart.
Defensiesamenwerking tussen Nederland en Israël bestaat verder uit kennisuitwisseling en trainingen. Niet alleen
de Israëlische wapens zijn een gewild
product, er is ook grote interesse voor de
Israëlische ervaring met gevechten in
dichtbevolkt gebied tegen een zogenaamd ‘asymmetrische vijand’ (een vijand die met guerrillatechnieken vecht tegen een professioneel en goed uitgerust
leger). Onder meer het Korps Commandotroepen maakt gebruik van Israëlische
trainingsfaciliteiten, zoals die zijn ontwikkeld op grond van ervaring in diverse
oorlogen. Ter ontspanning krijgen de
commando’s van de Israëlische overheid
na hun training een rondleiding aangeboden door Jeruzalem, met daarbij voorlichting over het vreedzaam samenleven
der verschillende culturen. Hopelijk zijn
de commando’s slim genoeg om daar
doorheen te kijken.
Wendela de Vries
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“Alleen druk op Israël kan
Palestijnen helpen”
Door middel van Boycot, Desinvestering en
Sancties Israël dwingen de rechten van de
Palestijnen te respecteren. Dat is de politiek
van de internationale BDS-beweging, die
binnenkort haar tienjarig bestaan viert en in
Israël inmiddels wordt gevreesd als een
‘strategische bedreiging’. VredesMagazine in
gesprek met mede-oprichter Omar Barghouti.

“D

e groei is indrukwekkend. En
die zal alleen maar toenemen,
steeds sneller.” Omar Barghouti,
Palestijn en mensenrechtenactivist, kent
geen twijfel als het gaat om het succes van
de jonge beweging waarvan hij mede-oprichter is. Op 9 juli aanstaande viert de
internationale BDS Movement zijn eerste
jubileum. Dan is het precies tien jaar geleden dat ruim 150 Palestijnse maatschappelijke organisaties opriepen tot
een vreedzame campagne onder de vlag
van Boycot, Desinvestering en Sancties
(BDS). Achterliggende gedachte: alleen
door internationale druk kan Israël worden gedwongen de rechten van de Palestijnen te respecteren.

PALESTIJNSE RECHTEN
De beweging heeft drie concrete doelen,
verduidelijkt Barghouti. “Ten eerste beëindiging van de Israëlische bezetting
van Palestijns en ander Arabisch gebied
dat Israël in 1967 heeft ingenomen, inclusief ontmanteling van de illegale kolonies – de ‘nederzettingen’ – en de zogeheten Muur. Ten tweede beëindiging van Israëls institutionele en wettelijke discriminatie van zijn Palestijnse staatsburgers, die volgens de VN-definitie neerkomt op apartheid. En ten derde realisering van het onvervreemdbare en door
de VN bekrachtigde recht op terugkeer
van de Palestijnse vluchtelingen. Realisering van deze drie BDS-eisen is de minimumvoorwaarde voor het Palestijnse
volk om zijn onvervreemdbare en door
de VN vastgestelde recht op zelfbeschikking te kunnen uitoefenen.”
“Om onze rechten te realiseren is continue druk op Israël nodig, in dezelfde

mate als destijds op het Zuid-Afrikaanse
apartheidsregime. De Palestijnen zijn
niet in staat het gelaagde systeem van onderdrukking op eigen kracht af te schudden. Israël moet geconfronteerd worden
met BDS-maatregelen op alle mogelijke
terreinen: economisch, militair, cultureel
en academisch. Datzelfde geldt voor nietIsraëlische bedrijven en instellingen die
betrokken zijn bij Israëls schendingen
van het internationaal recht.”
De beweging kent een coördinerend
comité, het Palestinian BDS National
Committee, maar is geen ‘one-size-fits-allbeweging’, benadrukt Barghouti: “Het is
een gedecentraliseerde mensenrechtenbeweging. Waar het gaat om het bepalen
van doelen en tactieken hanteren we het
principe van context sensitivity. Dat betekent dat activisten waar ook ter wereld
hun eigen keuzes maken en hun eigen co-

OMAR BARGHOUTI

alities smeden, afhankelijk van de plaatselijke situatie.”
Dankbaar maakt de beweging gebruik
van het werk van de Israëlische organisatie Who Profits, die nauwgezet in kaart
brengt welke bedrijven betrokken zijn bij
de bezetting en kolonisering van Palestijns gebied, en derhalve profiteren van
de onderdrukking van de Palestijnen.
“Maar er zijn ook talloze campagnes die
niet specifiek zijn gericht op de bezette
gebieden, en dat aantal groeit snel,” zegt
Barghouti. “Denk aan acties tegen Israëlische en internationale bedrijven en instellingen die op een andere wijze betrokken zijn bij de schending van onze
rechten.”
Over de vraag hoe de oplossing van
wat Barghouti definieert als een ‘koloniVREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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aal conflict’ er uit moet zien (één staat –
twee staten?) neemt de BDS-beweging
geen standpunt in. “Wij benadrukken alleen dat een oplossing vreedzaam en
duurzaam moet zijn, en tegemoet moet
komen aan de elementaire rechten van
de Palestijnen.”

nemen aan de Britse Co-operative Group,
die in 2012 de banden verbrak met alle
leveranciers die producten uit de nederzettingen in het assortiment hebben. In
het verlengde daarvan riep het Britse
Trades Union Congres op tot een nationale consumentenboycot van nederzettingenproducten.

WAPENFEITEN
Afgelopen twee jaar is het aantal campagnes enorm toegenomen. De lijst met
wapenfeiten is ellenlang. Wereldwijd namen vakbonden, universiteiten, academische en studentenorganisaties, culturele instellingen, kerken en bedrijven
maatregelen in de sfeer van BDS. Prominente bedrijven die zware klappen kregen zijn onder meer Veolia, G4S, Caterpillar, Hewlett Packard, Motorola en het
Israëlische SodaStream.
Veel aandacht trok het besluit van de
Nederlandse pensioenbeheerder PGGM
om haar beleggingen in vijf grote Israëlische banken ongedaan te maken vanwege hun betrokkenheid bij Israëls koloniseringsbeleid. Die stap sloot aan bij het
beleid van de Nederlandse regering, die
het bedrijfsleven ontraadt zaken te doen
met Israëlische bedrijven en bestuurslichamen die actief zijn in bezet Palestijns
gebied. Om die reden trokken ook advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV en waterbedrijf Vitens zich
terug uit grote projecten.
Barghouti heeft waardering voor de
Nederlandse initiatieven (“De stap van
PGGM veroorzaakte een schokgolf in het
Israëlische establishment”), maar vindt
dat Nederland verder moet gaan, zoals
door het afkondigen van een verbod op
de import van producten uit de Israëlische nederzettingen. Het recente pleidooi van minister Koenders en vijftien
van zijn EU-collega’s om die producten
van een eigen etiket te voorzien, zodat
consumenten ze gericht links kunnen laten liggen, vindt bij hem geen genade.
“Het is niet alleen nutteloos, aangezien
er in Israël fors wordt gesjoemeld met
etikettering, maar ook principieel fout en
onethisch. Nederland en de EU beschouwen de nederzettingen als illegaal, en dan
schrijven internationaalrechtelijke verplichtingen voor dat je daar geen producten van afneemt, ook niet onder het
etiket ‘Pas op: illegaal product!’” Nederlandse supermarkten, die de besmette
producten nog altijd verkopen onder het
misleidende etiket ‘Made in Israel’, zouden volgens hem een voorbeeld moeten
30
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‘STRATEGISCHE BEDREIGING’
In de Israëlische politiek is de BDS-campagne aanvankelijk laatdunkend afgedaan als weinig effectief, tot frustratie
van Israëlische ondernemers die de bui
wél zagen hangen. Onder invloed van de
BDS-successen en sombere voorspellingen – in een recent rapport rekent de
vooraanstaande RAND Corporation
voor dat BDS-maatregelen de Israëlische
schatkist de komende tien jaar al snel 45
miljard euro zullen kosten – is het tij echter gekeerd. Politici en commentatoren
spreken nu in koor van ‘een strategische
bedreiging’ en ‘een kritieke situatie’.
“Premier Netanyahu betitelde BDS in
2013 als een strategische bedreiging,”
zegt Barghouti. “Veelzeggend is dat zijn
regering de verantwoordelijkheid om
BDS te bevechten overhevelde naar het
Ministerie van Strategische Zaken. Daarmee werd in feite toegegeven dat de eerdere tegen BDS gerichte propagandacampagne van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ‘Brand Israel’ genaamd,
was mislukt.”
Het onlangs aangetreden kabinet Netanyahu IV trok direct een extra bedrag
van 23,5 miljoen euro uit voor het propaganda-offensief tegen de BDS-beweging.
Maar Barghouti is ervan overtuigd dat
juist de openlijke ondemocratische en
koloniale aspiraties van “deze meest extreem-rechtse Israëlische regering ooit”
de beweging een extra impuls zal geven.
Hij wijst op internationale opiniepeilingen als de BBC Globescan, waarin Israël
de afgelopen jaren qua internationale
waardering alleen Noord-Korea, Pakistan en Iran achter zich liet.
Barghouti: “Voormalig premier Barak
stelt openlijk dat er een kantelpunt is bereikt. In 2011 waarschuwde hij al dat het
provocerende rechtse beleid tot een ‘tsunami van sancties’ zou leiden. Die woorden getuigden van een vooruitziende
blik.”

LASTERCAMPAGNES
Van Israëlische zijde wordt niets nagelaten om BDS in een kwaad daglicht te stel-

len. Ook de organisaties en partijen buiten Israël die deel uitmaken van de
machtige zogeheten Israël-lobby beschuldigen de beweging veelvuldig van
‘anti-Israëlische’ en zelfs ‘antisemitische’
motieven.
“De propagandamachine belastert iedereen met sympathie voor BDS”, zegt
Barghouti. “Met intimidatie moet iedere
kritiek de kop worden ingedrukt. Vooral
Europeanen worden beschuldigd van antisemitisme. Zij zijn daar gevoelig voor
gezien hun schuldgevoel ten aanzien van
de Holocaust. En Israël is er decennialang in geslaagd dat gevoel te kanaliseren
in de richting van medeplichtigheid aan
Israëls onderdrukking van de Palestijnen.”
“Maar BDS is een non-sektarische
mensenrechtenbeweging, die iedere
vorm van racisme afwijst, antisemitisme
inbegrepen, en zich sterk maakt voor gelijke rechten voor iedereen. BDS richt
zich louter tegen Israëls regime van onderdrukking en tegen de partijen die
daar medeverantwoordelijk voor zijn.”
Tijdens een recent bezoek aan de VVD
kreeg Barghouti de kritiek dat BDS ‘contraproductief ’ zou zijn. Met zijn campagne zou hij Israël in de gordijnen jagen en
daardoor de kans verkleinen dat Netanyahu bereid is tot vredesonderhandelingen. Barghouti heeft het vaker gehoord,
zeker in Nederland, waar politici nog altijd vasthouden aan een ‘vredesproces’
dat de Palestijnen de afgelopen twintig
jaar van de wal in de sloot heeft geholpen.
“Wie dat stelt moet maar eens uitleggen wat er de afgelopen decennia dan wél
productief is geweest. Hebben de onderhandelingen ertoe geleid dat Israël het
internationaal recht respecteert? Wie onze geweldloze campagne en óók gewapend Palestijns verzet afwijst, zegt in feite
tegen ons dat we afstand moeten doen
van onze rechten en ons moeten schikken in slavernij.”
Martijn de Rooi
Meer informatie over BDS is te vinden op de
websites van de (internationale) BDS Movement en
het Nederlandse BDS-collectief DocP.
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Hasbara: Israëls haperende
propagandamachine

R

eeds bestaande sympathieën en
opvattingen zijn veel bepalender
voor ons oordeel over gebeurtenissen dan de feitelijke verslagen van die
gebeurtenissen zelf. Dat geldt zeker voor
het Israëlische optreden jegens de Palestijnen. Mensen die van mening zijn dat
Israël een toevluchtsoord voor wereldwijd vervolgde joden is dat door ‘de Arabieren’ in zijn voortbestaan wordt bedreigd, zullen niet zo snel overtuigd worden van kritiek op het buitenproportionele optreden van het Israëlische leger in
bijvoorbeeld de jongste Gaza-oorlog. We
zijn geneigd om de hardnekkigheid van
juist deze sympathie toe te schrijven aan
het schuldgevoel dat velen ten aanzien
van de door de nazi’s in Nederland en
Europa massaal omgebrachte joodse medeburgers hebben.

PUBLIEKE DIPLOMATIE
Deze op zich wel authentieke sympathie
wordt echter doelbewust in stand gehou-

den door een bijzonder agentschap van
de Israëlische regering, de ‘Hasbara’. Het
Hebreeuwse woord hasbara betekent zoveel als ‘uitleg’, maar de Israëlische regering vertaalt het als ‘publieke diplomatie’.
Waar normale diplomatie tot doel heeft
de zienswijzen en belangen van de ene regering bij een andere regering te bepleiten en deze daardoor te beïnvloeden, beoogt hasbara deze zaken aan het algemene publiek te presenteren en dat publiek
te beïnvloeden. Hasbara gaat nog een
stap verder dan dat.
Naast het uitdragen van de officiële Israëlische lezing van de geschiedenis en
het tegenwerken van andere opvattingen,
gaat het ook om het inschakelen van fans
van Israël om het Israëlische beleid te
verdedigen en goed te praten, en critici
van dat beleid aan te vallen en zwart te
maken. Zo worden Israëlische militaire
acties in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever steevast geduid als ‘zelfverdediging’, en critici van dergelijke acties

weggezet als ‘Israël-bashers’ of zelfs ‘antisemieten’.
De Hasbara gaat terug op het aantreden van het eerste rechtse kabinet in de
Israëlische geschiedenis, dat van Menachem Begin in 1977. Begin, in 1946 verantwoordelijk voor de terreuraanslag op
het King David Hotel in Jeruzalem waar
de Britse legerleiding haar hoofdkwartier
had, zag in dat Israël na de klinkende
overwinning in de Jom Kipoeroorlog van
1973 niet langer zomaar als een in haar
voortbestaan bedreigde staat werd gezien. Zijn eigen achtergrond en het veranderde beeld van Israël maakten in zijn
visie georganiseerde staatspropaganda
noodzakelijk. Daartoe benoemde hij
Shmuel Katz, die in 1973 het boek Battleground: Fact and Fantasy in Palestine had
gepubliceerd, tot ‘adviseur van de premier voor informatie naar het buitenland.’ Katz stond eigenlijk een apart ministerie van Informatie voor, maar in de
praktijk kreeg de staatspropaganda de
VREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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vorm van een agentschap, ondergebracht
bij wisselende ministeries: het bureau
van de premier, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van de
Media.
Bij welk ministerie het ook zat, de werking was steeds dezelfde: diplomaten,
maar ook in het buitenland werkzame Israëliërs en buitenlandse – al dan niet
joodse – sympathisanten van Israël, werden getraind in publieke diplomatie.
Daarbij was het uitgangspunt van Katz
om niet pas in actie te komen als het optreden van de Israëlische overheid daadwerkelijk om ‘uitleg’ vroeg, maar doorlopend de officiële visie van Israël op de geschiedenis naar voren te brengen en te
benadrukken. In 2001 werd bovendien
het Hasbara Fellowships-programma in
het leven geroepen. In dat kader worden
buitenlandse studenten naar Israël uitgenodigd om opgeleid te worden tot ‘publieke diplomaten’ van de Israëlische
zaak. Dit nieuwe initiatief ten spijt leverde de Israëlische Rekenkamer in 2002
kritiek op het gebrek aan een eenduidige
strategie en bijbehorende middelen.

HASBARA 2.0
In 2008, het sterfjaar van de founding father van Hasbara, Shmuel Katz, werd Yarden Vatikay aangesteld als coördinator
van het binnenlandse en buitenlandse
mediabeleid. Onder zijn leiding begon
het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in 2009 met het werven van
vrijwilligers om pro-Israëlische commentaren op nieuws-websites te plaatsen. Dat leidde tot de vorming van een
‘internet-oorlogvoeringseenheid,’
die
zulke berichten op verschillende websites
zette. In 2010 verscheen een officieel kabinetsrapport waarin de internet-activiteiten van ‘anti-Israëlische’ activisten als
een strategische bedreiging voor de Israëlische staat werden omschreven. De activisten werden aangeduid als jonge
mensen, anarchisten, migranten en radicale politieke activisten in Europa, die
pro-Palestijnse activiteiten als ‘trendy’
promootten. Hier moest tegen opgetreden worden, aldus het rapport.
Hasbara 2.0 werd gevormd: een low
budget, grassroots hasbara, waaraan niet
alleen vrijwilligers in Israël zelf, maar in
toenemende mate ook vrijwilligers uit de
diaspora deelnemen. Zelfs scholen nemen er aan deel. En dat voor minder dan
twee ton in euro’s op de jaarlijkse Israëlische begroting. Zo was ook in Nederland
32

VREDESMAGAZINE nr. 3-2015

tijdens de Gaza-oorlog van afgelopen zomer (2014) een ‘twitter-leger’ voor Israël
actief. In Amsterdam Buitenveldert
werkten dagelijks tachtig vrijwilligers in
twee shifts van veertien uur om de Israëlische visie op de Gaza-oorlog op de sociale media te promoten. In enkele weken
werden honderden berichten gepost op
Twitter en Facebook.
De Israëlische krant The Times of Israel
interviewde een aantal Nederlanders die
dagelijks werkzaam waren in de situation
room, zoals die werd genoemd. Een van
hen, Timo Erkelens, vertelde actief te zijn
als een vorm van compensatie voor ‘alle
vreselijke dingen’ die de Nederlandse joden hebben moeten doorstaan. De Holocaust vaagde 75 procent van de Nederlands joodse gemeenschap van de kaart,
het hoogste dodenaantal van alle door de
nazi’s bezette landen in West-Europa.
“We are here to change the record,” stelde
Erkelens. Erkelens blijkt zelf geen jood,
maar lid van de christen-zionistische organisatie Christenen voor Israël. In het
Times-artikel wordt dan ook geconstateerd dat de binnen Europa ongeëvenaarde omvang van de Buitenveldertse situation room niet alleen te danken is aan
de omvang en professionaliteit van de
bekende lobby-organisatie Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI),
maar ook aan deze christelijke organisatie. Beide organisaties dateren uit de periode waarin ook de Hasbara werd opgericht.

HAPERENDE HASBARA
Ondanks de loftuitingen over dit met
militaire metaforen omgeven pro-Israëlische internet-activisme tijdens de jongste Gaza-oorlog, vormt het slechts een
bescheiden, geïsoleerde overwinning in
de veel grotere propaganda-oorlog. En
die is Israël aan het verliezen, meent onder meer de in een illegale Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever
woonachtige Nederlander Yochanan Visser, die via zijn organisatie ‘Missing Peace’ een onophoudelijke stroom hasbara
de wereld instuurt. Kort voor het uitbreken van de jongste Gaza-oorlog publiceerde Visser op de website van The Times of Israel het blogbericht BDS in The
Netherlands: A case study of failed Israeli
public diplomacy. Daarin stelt hij dat de
stappen van pensioenbeheerder PGGM
en waterbedrijf Vitens, die beide kort tevoren hun banden met de illegale nederzettingeneconomie verbraken, te wijten

waren aan “een hopeloos falen van de Israëlische publieke diplomatie in Nederland en elders in Europa.”
Visser concludeert dat een organisatie
als Christenen voor Israël niet is opgewassen tegen wat hij noemt “ruim gefinancierde pro-Palestijnse NGO’s” die bezig zijn “hun interpretatie van het Palestijns-Israëlisch conflict dominant te laten
worden.” Israël, zo benadrukt hij, moet
pro-Israëlische NGO’s de middelen verstrekken om de Palestijnse boodschap te
bestrijden en overwinnen. De toenemende steun voor de internationale Boycot,
Desinvestering en Sancties (BDS)-campagne in Nederland vormt volgens hem
een voldoende waarschuwing om tot een
drastische koerswijziging in de Israëlische hasbara-politiek te besluiten.
Diezelfde noodkreet wordt geuit door
een groeiend legioen Israëlische politici,
opiniemakers en activisten. En net als
Visser beschouwen zij de BDS-beweging
als een serieuze bedreiging voor Israëls
staatsveiligheid. Mogelijk heeft deze onrust geleid tot het vertrek van CIDI-directeur Esther Voet, die wel flink in de
publiciteit kwam rond de Gaza-oorlog
maar in de discussie rond PGGM en Vitens geen enkele rol speelde. Een andere
reactie op de toenemende onrust was dat
de nieuw-aangetreden regering-Netanyahu het Hasbara-agentschap onderbracht onder de nieuw-benoemde “super-minister” voor zowel Binnenlandse
Veiligheid als Strategische Zaken, die bovendien 100 miljoen shekel (23,5 miljoen
euro) extra krijgt voor hasbara, specifiek
gericht op de bestrijding van internationale BDS-campagnes.
Precies op de dag dat dit laatste bekend
werd gemaakt, nam in Nederland een
rechtse Kamermeerderheid een motie
aan waarin wordt opgeroepen “om subsidies aan organisaties die antisemitische
uitingen doen te stoppen.” Dat is koren
op de molen van organisaties als het CIDI en Christenen voor Israël, en ook van
enkele Kamerfracties (PVV en ChristenUnie voorop) die zich graag bedienen
van de beproefde hasbara-strategie om
elke kritiek op het optreden van Israël gelijk te stellen aan antisemitisme.
Deze zeer recente ontwikkelingen betekenen dat critici van het Israëlische beleid in verhevigde mate te maken zullen
krijgen met de Israëlische publieke diplomatie.
Jan Schaake
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KORTE BERICHTEN
Burundese
vredesbeweging

D

e onrust rond de presidentsverkiezingen in Burundi krijgt ruim aandacht. Veel minder bekend is dat Burundi het centrum is van een uitgebreide, geweldloze beweging. Met name aan de
universiteiten is die beweging sterk. Ze
varieert van officiële vredesstudies tot
bewegingen van onderop met vertakkingen in het hele land.
De Burundese vredesbeweging maakt
deel uit van het Pan African Nonviolence
and Peace-building Network. Dit netwerk heeft een oproep laten uitgaan om
wereldwijd de Burundese vredesbeweging te steunen in haar streven de onrust
niet uit te laten lopen op geweld.

Gevechtsvliegtuigen

E

en honderdtal vredesactivisten heeft
dinsdag 26 mei de partijbureaus van
de regeringspartijen in Brussel ‘bezet’ uit
protest tegen de mogelijke aanschaf van
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen.
Groepjes van 25 personen drongen gelijktijdig de hoofdkantoren van de Belgische regeringspartijen binnen. Ze versierden de ontvangsthal en diverse kamers met kleurrijke ballonnen, posters
en flyers met een eenduidige boodschap:
‘Belgen willen geen gevechtsvliegtuigen’
gekoppeld aan een afbeelding van een
JSF in een verbodsbord.

gestoken. Met deze actie riepen zij op tot
het beëindigen van de staat van beleg in
Korea en tot het herenigen van Koreaanse families.
Het in Den Haag gevestigde Women
Peacemakers Program was actief betrokken bij de organisatie van dit unieke en
historische initiatief.

Vredesactivisten
vrijgesproken

N

a bijna drie jaar detentie heeft een
Amerikaans Federaal Hooggerechtshof drie vredesactivisten van de
Ploegscharenbeweging (Megan Rice, Michael Walli en Greg Boertje-Obed) vrijgesproken, die in 2012 vernielingen hadden aangericht in een militaire opslagplaats voor uranium. Volgens het Hooggerechtshof hebben de vernielingen de
nationale veiligheid van de VS niet in gevaar gebracht.

Wapenlobby
opgedoekt

V

redesactivisten van het Belgische
Vredesactie doekten op 5 mei het
kantoor van de wapenlobbygroep ASD
op. Een twintigtal actievoerders deelden
ontslagbrieven uit aan de werknemers en
namen het kantoor over. Na verloop van
tijd ontruimde de politie het kantoor. Er
werd niemand gearresteerd.

Nieuwe site

Israël in Gaza

H

B

et door de overheid gesubsidieerde
OneWorld lanceerde onlangs de
site Vrede & Veiligheid (www.oneworld.
nl/veiligheid). Deze site volgt en duidt de
ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek, oorlog en vrede, en biedt een
podium aan opiniemakers.

Vredesmars Korea

O

p 24 mei, Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening,
is een groep van 30 internationale activistes samen met Koreaanse vrouwen
van Noord en Zuid in een vredesmars de
gedemilitariseerde zone van Korea over-

reaking the Silence, een Israëlische
organisatie van oud-militairen,
heeft met ruim zestig Israëlische soldaten
gesproken die vorig jaar deelnamen aan
de oorlog in de Gazastrook. Zij getuigden
over begane gruwelijkheden tegen Palestijnse burgers.
Volgens Yuli Novak van Breaking The
Silence is er bij de legerleiding van de IDF
sprake van een groot gebrek aan ethiek.
“Als voormalig officieren en soldaten van
het IDF weten we dat bij interne militaire
onderzoeken de soldaten vaak als zondebok worden opgevoerd, in plaats van zich
op het beleid te focussen.” Breaking The
Silence pleit dan ook voor het aanstellen

van een onafhankelijk onderzoekscomité.
Ook de Amerikaans hoogleraar Marjorie Cohn die de oorlogsmisdaden in
Gaza in een uitgebreid rapport analyseerde, komt tot de conclusie dat het erg
duidelijk is dat niet alleen Palestijnse
strijdgroepen, maar ook de Israëlische
strijdkrachten, oorlogsmisdaden hebben
gepleegd.

Palestijns
geweldloos verzet

D

aoud Nassar is een christelijke Palestijnse boer uit de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij lijdt onder zware
druk van kolonisten en de Israëlische
staat om zijn eigendommen op te geven.
Daartegen verzet hij zich op puur geweldloze wijze. Zijn terrein, beter bekend
als de Tent of Nations, bevindt zich nabij
Bethlehem en is omringd door wegversperringen en illegale Joodse nederzettingen. De familie Nassar staat symbool
voor de Palestijnen die gedwongen worden van hun land te vertrekken.

Nooit meer
Hiroshima!

O

p 26 april, de vooravond van de
negende herzieningsconferentie
van het Non-Proliferatieverdrag in New
York, trok een kleurrijke internationale
massa van 7.500 mensen door Manhattan met de eis voor een onmiddellijke
nucleaire ontwapening.
Nog altijd staan er 16.400 atoomwapens opgesteld in negen landen. Hoewel
ze volgens het nu al 45 jaar oude NonProliferatieverdrag werk moeten maken
van een algemene, volledige ontwapening, blijven de kernwapenstaten hun arsenalen moderniseren.

Dienstweigering

D

e Egyptische pacifist Mark Nabil
weigert militaire dienst en dat is
daar wettelijk helemaal niet toegestaan.
Zijn broer Maikel is een internationale
solidariteitscampagne gestart. Er is een
verklaring gepubliceerd die inmiddels
VREDESMAGAZINE nr. 3-2015
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door dertig vredes- en mensenrechtenorganisaties is onderschreven, waaronder uit Nederland het Women Peacemakers Program en de Vredesbeweging Pais.

Militaire drones

D

efensie wil vier militaire drones
aanschaffen die in staat zijn bommen af te werpen. Dat heeft minister
Hennis gezegd. Defensie heeft al twee typen drones, maar die kunnen geen bommen afschieten. De onbemande vliegtuigen die het Nederlandse leger nu wil aanschaffen, kunnen dat wel.
Het gebruik van bewapende drones is
zeer omstreden, o.m. omdat de Amerikanen de vliegtuigjes in landen als Pakistan
en Jemen hebben ingezet om tegenstanders te doden. Daarbij zijn ook geregeld
burgerslachtoffers gevallen.

Militaire robot

H

uman Rights Watch en de Harvard
Law School pleiten bij de VN voor
het opstellen van een verdrag waarin geheel autonome wapensystemen, zoals
killer robots, worden verboden. Nu worden al veel aanvallen uitgevoerd met onbemande wapens, maar die worden op
afstand bestuurd door de mens. De in
ontwikkeling zijnde robots detecteren de
vijand, waarna een computerbrein bepaalt of er wordt aangevallen.
Onderzocht is wie in een dergelijk geval de verantwoordelijkheid draagt voor
de slachtoffers. De conclusie is dat onder
de bestaande wetgeving zowel de bevelhebber, de fabrikant als de computerprogrammeurs aansprakelijk zijn.

No Nukes website

D

e website nonukes.nl van PAX is in
een nieuw jasje gestoken. Op de
nieuwe site is te zien wat No Nukes is en
wat het doet. Ook vind je een overzicht
van publicaties, foto’s en verslagen van
activiteiten en het laatste nieuws over
vrede, veiligheid en nucleaire ontwapening.

Vrouwen even wreed

C

riminologe Alette Smeulers concludeert: “Vrouwen zijn geen haar
beter dan mannen. In gewelddadige conflicten zoals in Irak, Syrië, Soedan en
Sierra Leone begaan ze dezelfde gruweldaden als mannen: moorden, martelen,
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verkrachten en zelfmoordaanslagen.”
In de literatuur wordt vaak aangenomen dat de genocide in Rwanda één van
de eerste genocides was waarbij ook
vrouwen massaal betrokken waren en
een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit
is echter niet juist. Onderzoek heeft uitgewezen dat de rol van vrouwen in Nazi
Duitsland veel groter was dan tot op heden vrij algemeen werd aangenomen en
dat er talloze andere voorbeelden van
massaal en collectief geweld zijn waarin
vrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld. Vrouwen kunnen net zo kwaadaardig zijn als mannen en zijn in het verleden dan ook bij allerlei extreme vormen van geweld zoals genocide, moord,
terrorisme, marteling en seksueel geweld
betrokken geweest. Die betrokkenheid
heeft allerlei verschillende vormen aangenomen. Soms hadden vrouwen slechts
een ondergeschikte en ondersteunende
rol, soms waren de vrouwen zelf de primaire daders of aanstichters van het geweld.

Muurschilderingen

D

e kunstenaar Ralph Ziman heeft
twee muurschilderingen gemaakt
waarop een gebroken AK47-geweer centraal staat. Hij liet zich inspireren door
het befaamde ‘gebroken geweertje’ dat al
sedert 1921 het logo van War Resisters’
Ínternational is. De ene muurschildering
is in Los Angelos en de andere in Kaapstad. De schildering in Los Angelos bevat
408 namen van slachtoffers van vuurwapens. De schildering in Kaapstad staat
midden in de wijk Manenberg, die berucht is vanwege het geweld van bendes.

Partij van Wereldburgers

J

uist nu, in een tijd waarin kortetermijnbeleid en de ‘eigen volk eerst’
mentaliteit overheersen, is tegenwicht in
de vorm van een Partij van Wereldburgers noodzakelijk. Deze oproep doet
John Zant, die na een loopbaan als psycholoog actief is geworden op het gebied
van vredeseducatie. Het doel van de Partij van Wereldburgers is in eerste instantie het weer op de agenda plaatsen van
internationale vraagstukken en bij te
dragen aan een mentaliteitsverandering
bij de kiezers. Wie wil meewerken aan de
oprichting van de Partij van Wereldburgers? Wie heeft relevante ervaring en een

relevant netwerk? Stuur je reacties naar:
info@johnzant.nl. Meer informatie:
www.johnzant.nl.

VredesTuinen

I

n het Vredesmuseum op het internet is
een nieuwe tentoonstelling te zien die
gaat over vredestuinen en het Vredespad
in Eindhoven in het bijzonder. Er zijn
veel ideeën in verwerkt die van pas kunnen komen als je zelf een vredestuin wilt
starten. www.vredesmuseum.nl/vredestuinen

Het leger onder vuur

O

p 20 april verscheen het boek Het
leger onder vuur, de Koninklijke
Landmacht en haar critici 1945-1989 dat
een uniek overzicht geeft van de verschillende protestvormen waar de Nederlandse krijgsmacht mee te maken kreeg
tussen 1945 en 1989. Aan de hand van
nog niet eerder geraadpleegde bronnen
houdt auteur Coreline Boot bestaande
mythes over hoe het ministerie van defensie zou zijn omgegaan met zijn critici,
tegen het licht.

Oost-Europa

T

wee commissievoorzitters in het
Amerikaanse Congres hebben in een
brief geïnformeerd naar de mogelijkheden om kernwapens in Oost-Europa te
plaatsen, omdat Rusland zou hebben gedreigd kernwapens op de Krim neer te
zetten. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft gelukkig benadrukt
dat Nederland tegen het plaatsen van
kernwapens in nieuwe NAVO-landen is.

Tentoonstellingen

I

n het Vredesmuseum Gouda, Turfmarkt 30 is t/m 30 juni de tentoonstelling ‘Gandhi, Geweldloze actie – Vrede is
de weg’ te zien en daarna tot eind december de tentoonstelling ‘Zicht op Vrede’.
Verder:
- t/m 30 aug.: Einde en Nieuw Begin in
Middenbeemster.
- 15 juli t/m 15 aug.: De Atoombom en
de Mensheid in Beek-Ubbergen.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/
info/agenda.php of 015-785.01.37
Meer en uitvoeriger VredesNieuws vindt u op:
www.vredessite.nl/nieuws
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Onbekende kunstenaar / dienstweigeraar
gezocht

I

gewetensbezwaarde aan zijn verzoek had
toegevoegd om zijn gedachten over het
militaire bedrijf weer te geven. Het zijn
vier etsen in zwart-grijs-wit, die invalide
soldaten voorstellen. Ze hebben een
grimmige maar ook tragische uitstraling. Mijn vader vond ze mooi, en omdat
het papieren dossier toch niet bewaard
zou blijven, heeft hij ze meegenomen.
Ruim 30 jaar hebben ze ingelijst bij hem
thuis aan de muur gehangen. Nu is hij
dement en woont hij in een verpleeghuis. Bij het leegmaken van zijn oude
huis heb ik het idee opgevat om de maker van die etsen te willen opsporen.
Mocht ik hem vinden, dan wil ik graag
kennismaken en hem laten weten dat
zijn oude werken nog steeds bestaan. Als
hij ze terug zou willen hebben, is dat bespreekbaar.”

Foto: Martin Broek

n de jaren zestig en zeventig hebben
honderden Nederlandse jongemannen een verzoek ingediend om een
vervangende dienstplicht te mogen doen
in plaats van militaire dienst. Soms werd
zo’n verzoek vergezeld van tekeningen of
andere afbeeldingen. Saskia Janssen is
op zoek naar de maker van vier etsen die
haar vader – Jan Janssen – gevonden
heeft in het archief over gewetensbezwaarden van het ministerie van Sociale
Zaken. De maker zou nu tussen de 60 en
80 jaar oud kunnen zijn. Alle hulp en
tips zijn welkom. Ook verdere verspreiding van deze zoekvraag, bijvoorbeeld
via Twitter, wordt op prijs gesteld. Saskia
is bereikbaar via s.l.m.janssen@ziggo.nl
of op Twitter www.twitter.com/SassefrasJ.
Saskia Janssen licht haar zoekvraag
toe: “Mijn vader was archiefmedewerker
op het ministerie van Sociale Zaken in
Den Haag. Hij heeft eind jaren zeventig,
begin jaren tachtig aan een archief gewerkt over tewerkgestelde erkende gewetensbezwaarden. In een van de dossiers trof hij vier illustraties aan, die een

27 Mei vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Airbus in Amsterdam plaats. Met een militaire omzet
van €13 miljard is het bedrijf de op een na grootste wapenfabrikant van Europa en behoort tot het militaire
establishment van de EU. Airbus exporteert raketten, drones, helikopters en gevechts-, tank- en
transportvliegtuigen naar alle delen van de wereld. Zo'n veertig activisten protesteerden met borden en
spandoeken. V.l.n.r. José van Leeuwen, Karel van Broekhoven, Wendela de Vries, Jia Jia en Susan van der Hijden.
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Steentjes
Hij weet nog
hoe hij zelf met steentjes gooide
als jochie van een jaar of tien
hij speelde davidje
en gooide lukraak keitjes
en later werd hij koning
heel misschien
Nou is hij Goliath
bekleed met wapens
en ziet een jochie van een jaar of tien
dat slingert steentjes
voor de lang verwachte vrede
die hij waaschijnlijk
in zijn leven niet gaat zien.
Arie de Bruin

Tekening: Len Munnik

Bethlehem, 3 april 2012

