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Actievoeren in coronatijd

T

Colofon

commentaar

oen we eind maart allemaal nog
in de ban van de coronamaatregelen waren, schreef An
Kramer haar bijdrage “Eén bubbel: Tijd
voor nieuwe solidariteit” aan de bundel
“Anders Verder” (zie het dossier). Ze
herinnerde ons eraan dat we vóór de
coronacrisis bezig waren ons eigen
gedrag en de inrichting van onze
economie drastisch te verduurzamen,
omdat het zo niet verder kon. En dat we
respectvoller met elkaar om wilden
gaan; met het slavernijverleden,
genderdiversiteit en #metoo.
Haar eind maart geschreven bijdrage
is hoopvol gestemd. Ze schrijft: “In lijn
met deze inclusie zie ik een bijzondere
verbinding ontstaan tussen overheid en
burgers. Waar een maand geleden groot
wantrouwen zichtbaar was, bijvoorbeeld
in de boerenprotesten, is er nu
wederzijds vertrouwen aan het groeien.
(…) De overheid spreekt ons op onze
verantwoordelijkheid aan. Kunnen wij
reageren met gelijkwaardigheid? In
plaats van boos als een stampvoetend
kind op onze rechten te gaan staan?
Geen dwingende verongelijkte
protesten, maar een gelijkwaardig open
gesprek waarin we zorgen delen en
samen zoeken naar oplossingen? Nu, in
deze crisis, neemt de overheid haar
verantwoordelijkheid, zullen wij burgers
dat dan ook doen?”
Hoe snel is dit beeld weer veranderd.
Een paar maanden hebben we ons
“verantwoordelijk gedragen”, maar wie
nu (medio augustus) protesten van
Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin) gadeslaat ziet vooral het beeld
van een stampvoetend kind dat niet
naar een “nieuw normaal” wil, maar
terug naar het oude.

Waar deze protestbeweging waarschuwt voor vergaande repressie kan ze
op onze instemming rekenen, maar ze
lijkt zich inmiddels vooral verbonden te
hebben met andere protestbewegingen,
zoals die van de boeren, die niet alleen
een wantrouwen naar de overheid maar
vooral ook een weerzin tegen gedragsen maatschappijverandering hoog in het
vaandel voeren.
Zo’n tegenbeweging gaat gewoon de
straat op tegen de anderhalve-metersamenleving, tegen mondkapjes en voor
de kermis, zonder zich aan die nieuwe
regels te houden. Net als de protesterende boeren ga je gewoon je gang en
laat je je door niemand de wet
voorschrijven.
In het vorige nummer van VredesMagazine eindigde ik het artikel
“Actievoeren in coronatijd” met de
oproep om “de politieke bewegingsruimte verder op te rekken [want] ook
in corona-tijden zijn verantwoorde
protesten mogelijk en noodzakelijk”.
Als bredere beweging die zich al voor
de coronacrisis voor veranderingen
inzette, waren we onder de indruk van
het levensbedreigende karakter ervan en
namen we onze verantwoordelijkheid
door andere vormen te zoeken om ons
protest te laten horen. Online met
filmpjes. Of ludiek. Extinction Rebellion
vulde een plein met schoenen dat zowel
haar waarschuwing voor uitsterven
symboliseerde àls keurig aan de coronamaatregelen voldeed. Acties in
verschillende steden in het kader van
“Stop the War on Migrants” of 75 jaar
Hiroshima hielden zich eveneens aan de
nieuwe demonstratievoorschriften.
Daarbij werden wel wenkbrauwen
gefronst of het bevoegd gezag met een

beroep op de volksgezondheid niet al te
grote beperkingen oplegde, maar de
grenzen werden door “ons” niet echt
opgezocht. De vraag is dan of “verantwoord protesteren” nu niet net de angel
uit het protest haalt. Of zo’n picketline
of kraanvogelactie en zelfs een ‘die-in’
niet tot symbolische actierituelen
verworden die nauwelijks nog kracht
bijzetten aan een boodschap.
Het is niet voor niets dat het enige
protest binnen “onze” beweging dat voor
enige rumoer zorgde en tot een Kamerdebat en enige politieke verschuiving
leidde, de protestgolf van Black Lives
Matter was. Die eiste gewoon haar
ruimte op terwijl ze zich doorgaans wel
aan de coronamaatregelen hield.
Als wij verwachten dat de coronacrisis
een stimulans wordt voor de nodige
veranderingen, dan zullen we ons
daartoe krachtiger moeten roeren. Niet
alleen verantwoord protesteren, maar
ook de ruimte tot effectief protest
opeisen.
Jan Schaake

FOTO VOORPAGINA:
Herdenking van Hiroshima en
Nagasaki. Enschede, 6 augustus.
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Vrouwenactivisme in Colombia

Vorig jaar zijn in Colombia minstens 107
mensenrechtenactivisten vermoord, waarbij
het aantal vrouwen bijna verdubbelde, volgens
het Hoge Commissariaat voor de
Mensenrechten van de VN (OHCHR). Dit jaar
zet deze tendens zich voort. Het
Commissariaat zet opnieuw druk op de
regering om aanslagen te voorkomen, ze te
onderzoeken en daders te vervolgen.

D

e overgrote meerderheid van de
aanslagen vorig jaar vond plaats
op het platteland en vrijwel altijd in gemeenten waar criminele bendes
of gewapende groepen actief zijn. Meestal ook in dorpen waar het armoedecijfer
hoger is dan het landelijke gemiddelde.
In totaal kregen 25 provincies te maken
met moord. Activisten die zich inzetten
voor etnische groepen zoals inheemse
volken en Afro-Colombianen, werden
het vaakst slachtoffer. De OHCHR
noemt de aanslagen “onacceptabel en
een aanslag op de democratie, die de participatie ondermijnt en mensen verhindert hun rechten uit te oefenen”.
Het Commissariaat noemt verschillende oorzaken voor het geweld. Criminele en gewapende groepen die zich
bezighouden met illegale economische activiteiten spelen een rol, maar
ook de overheid die het leger inzet om
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geweld onder controle te houden.
Daarnaast speelt een rol dat nog gewerkt wordt aan de uitvoering van het
vredesakkoord dat de regering in 2016
tekende met de rebellenbeweging FARC.
Het gaat dan vooral om de ontmanteling
van groepen met paramilitaire banden,
om de veiligheidssituatie in dorpen die
geraakt zijn door het conflict, en om
landteruggave en landhervorming.
De huidige regering heeft een heel andere kijk op vrede dan de vorige, die met
ex-president en Nobelprijswinnaar Santos het vredesakkoord met de FARCguerrilla sloot. De nieuwe president, Duque, won de laatste verkiezingen met de
belofte om over dit vredesakkoord opnieuw te onderhandelen. Hij krijgt steun
van de ultrarechtse Uribe, ook een groot
tegenstander van het vredesakkoord en
bekend als een van de bloedigste mannen
uit de geschiedenis. Dé schandvlek op het
curriculum van Duque als president van
Colombia zijn de moorden op gemeenschapsleiders en sociale activisten. Tijdens de eerste 100 dagen van zijn presidentschap zijn in Colombia 140 sociale
leiders vermoord. Daartegen kwamen op
27 juli vorig jaar 10.000 Colombianen in
heel het land en in meer dan vijftig steden wereldwijd de straat op voor het leven van sociale leiders.
Het echte werk voor vrede en gerech-

AFRODES DEMONSTREERT TEGEN HET
VERMOORDEN VAN SOCIALE
LEIDERS EN VOOR GERECHTIGHEID.
BOGOTA, 27 JULI 2019

tigheid speelt zich af bij de gemeenschappen die slachtoffer waren van de
oorlog in de territoria, ver weg van de
hoofdstad, waar het gewapend conflict
ruim een halve eeuw woedde en meer
dan 200.000 doden en 6,9 miljoen intern
ontheemden achterliet. Deze mensenrechtenverdedigers, sociale activisten en
gemeenschapsleiders zijn de vurigste
verdedigers van de vrede en lopen vandaag in Colombia groot gevaar.

VREDESRECHTBANK
President Duque werkt ondertussen het
vredesakkoord tegen en maakte bezwaar
tegen de wet die de werking van de zogenaamde Vredesrechtbank vastlegt. De
Vredesrechtbank heeft de Speciale Jurisdictie voor de Vrede en moet oorlogsmisdaden bestraffen. De wet was al in
2017 door het Congres en met steun van
het Hooggerechtshof goedgekeurd. Weliswaar ondersteunde het Hooggerechtshof opnieuw de Vredesrechtbank, maar
de Colombiaanse vrede heeft het samen
met hen die haar nastreven uiterst moeilijk.
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O

p uitnodiging van Amnesty International Belgium waren mensenrechtenverdedigers Erlendy Cuero en Paola Rivadeneira te gast in het LatijnsAmerikacentrum Mundana. Hun persoonlijke verhalen benadrukken de dringende noodzaak van de vredesinstituties,
die echter in het huidige politieke bestel
in Colombia tegenwerking krijgen.
Cuero en Rivadeneira, zijn verbonden
aan Afrodes, een organisatie die ontheemde Afro-Colombiaanse gemeenschappen ondersteunt. Zij stralen kracht
uit en bezitten een grote kennis over hun
geschiedenis en de weg die gemeenschappen moeten gaan.
Achter een geschiedenis van oorlog en

Pagina 5

Op de vraag of het genezingsproces is
begonnen: zegt Cuero: “De meeste
slachtoffers van seksueel geweld praten
niet, ze houden de pijn bij zich.” Waarop
Rivadeneira aansluit: “Kunnen uitspreken wat er gebeurd is, is belangrijk om te
genezen. We moeten het vertrouwen vinden om ons verhaal aan de gemeenschap
te vertellen; om te kunnen genezen en in
te zien dat het niet onze schuld was.”
“Dit proces vindt vooral binnen de gemeenschap plaats. Wij hebben als zwarte
vrouwen onze eigen genezingsprocessen
en rouw. We vinden elkaar met onze sabedoras, raadsvrouwen die in ons territorium wonen. Zij bezitten de juiste
woorden om te genezen; vanbinnen,

Interview met twee
krachtige vrouwen
territoriaal, cultureel, sociaal en persoonlijk verlies voor Afro-gemeenschappen in Colombia verschuilen zich persoonlijke drama’s, maar ook een afgelegde weg naar individuele en gezamenlijke
genezing.

ROL VAN DE VROUW
Over de rol van de vrouw zegt Erlendy
Cuero: “Voor vrouwen is een duurzame
vrede in het land zo belangrijk. We verloren onze zonen, mannen en broers. Ondanks de moeilijkheden blijven wij voor
vrede vechten. Het zal ons meer doden
en verdriet kosten, maar er is geen andere weg dan te vechten voor deze vrede,
waarnaar alle Colombianen op de ene of
andere manier verlangen.
“Vandaag vergeet Colombia haar
vrouwen. Elke gewapende groep kan
misbruik van ons maken. Ons lichaam
was symbool van de oorlog. Vooral het lichaam van de zwarte vrouw is gebruikt
geweest zonder rekening te houden met
het lijden dat dit voor haar meebracht.
We hadden geen stem om te roepen, om
te zeggen dat het pijn doet. We konden
geen genezingsproces beginnen omdat
we onze doden bijeen moesten rapen,
moesten toekijken hoe het bloed van onze zonen vloeide. Als vrouwen hebben
wij recht op respect, dat ze ons beschermen, dat een land voor ons uitkijkt.”

maar ook vanbuiten,” vertelt Cuero.
Rivadeneira vertelt dat een juridisch
proces na seksueel geweld bijna onmogelijk is. “Er was geen slachtofferbegeleiding zoals zou moeten. Wij organiseren
ons opdat er naar ons geluisterd wordt en
de vrouw erkend wordt als slachtoffer
binnen het gewapend conflict, maar ook
zodat erkend wordt dat zij een belangrijke rol speelt.”
Erlendy Cuero vertelt dat ze er elf jaar
over gedaan heeft om te vertellen wat
haar overkwam. Ze was bang, voelde zich
verantwoordelijk voor wat er gebeurd
was, ze moest de pijn jaren in haar ziel
meedragen. En Paola Rivadeneira vult
aan dat ze zo lang rondliepen met deze
pijn tot ze beslisten:“We staan rechtop, er
is geen andere manier. Wachten tot ze
ons overeind helpen is geen optie.”

HET VREDESPROCES
Over de positieve invloed van het vredesproces en de daaruit ontstane instituten
waren de vrouwen het eens. Bovengenoemd processen vonden plaats voor het
vredesproces startte, waarna de Waarheidscommissie cruciaal was. Hier konden ze vertellen wat er gebeurde en verantwoordelijken noemen. De erkenning
en eerherstel, vooral die van vrouwen die
al veel op hun schouders hebben, is één
van de belangrijke punten van Afrodes.

“De onophoudelijke strijd heeft te maken met het uit elkaar vallen van een gezin, een thuis, als er geweld en mensenrechtenschendingen plaatsvinden. De
Afro-Colombiaanse vrouw is protagonist van de vredesopbouw omdat zij zich
genoodzaakt ziet het leven aan te gaan.
Oorlog brengt catastrofes met zich mee
en meestal is het de vrouw die de gevolgen op zich moet nemen. Ik heb het hier
over het overeind houden van de familiekern als hoofd van de familie na een
breuk. Haar enige doel is de familie in
stand te houden met de middelen die ze
heeft.”
Rivadeneira vertelt dat hun organisatie
nu verslagen kan voorleggen over zwarte
slachtoffers en vrouwen, en Cuero legt de
nadruk op het voortbestaan van de opgezette structuren. Deze zorgen er voor dat
wij de waarheid kennen en gerechtigheid
verkrijgen.

VLUCHT
Het achterlaten van land, waar de gemeenschap generaties lang woonde, impliceert het verliezen van een cultuur.
Hebben de vrouwen een herinnering aan
vrede in dat land was de volgende vraag.
Rivadeneira vertelt dat zij afkomstig was
uit de zone van Buenaventura, in een
klein dorp midden in de jungle, waar ze
erg gelukkig waren. Na onze vlucht is het
er nu verlaten en wil je er niet zijn. Rondwandelen boezemt angst in, de onzekerheid over de oorlog, de herinnering aan
moord op familie en leiders en de verdrijving doet dat met je. Vandaag leven
we verspreid over heel het land. Het is catastrofaal.
Cuero vertelt hoe de gemeenschappen
zijn ontstaan uit een geschiedenis van
slavernij en de opbouw in hun territoria
veel moeite heeft gekost. “Vandaag zien
we dat het gewapend conflict ons dit
heeft afgenomen, opnieuw. Deze verliezen zijn heel moeilijk te aanvaarden. Het
conflict heeft onze levenswijzen aangetast.”
De verschillen tussen het leven in eigen
territoria en in de grote steden waar Afro-Colombianen nu verblijven, omschrijven Erlendy en Paola als volgt:
“De discriminatie in de grote steden is
structureel. Onze jongeren willen hun
geschiedenis niet kennen. Ze willen niet
zwart zijn omdat ze bang zijn van het
stigma. Het is een heel nieuwe strijd.
Soms erger dan wat we al meemaakten.
Op het platteland hadden we te eten, in
VREDESMAGAZINE nr. 4-2020
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de stad niet. In de grote steden rekruteren
ze onze jongeren voor prostitutie, voor
microtrafiek van drugs. Ze ronselen hen
om moordenaars van ze te maken, om
verschrikkelijke dingen te doen in ruil
voor enkele pesos, zodat ze kunnen eten.”
En: “Wanneer een volk geslagen en verslagen is, een volk in leed is, dan past dit
volk zich aan en vergeet het waar het vandaan komt. Vandaag passen wij ons als

Hagia Sophia

Column FEDDEMA

oms heb je iets met een land. Turkije is
dat voor mij, ook historisch gezien, als
residu van het eens grote Osmaanse Rijk.
Voorts was ik, behalve vroeger voor vakantie,
er nog redelijk recent voor journalistieke
onderzoeksmissies. Ik herinner me dat ik
eens een groep groene kamerleden uit onder
meer België mocht begeleiden, die meer
wilden weten van het Koerdische conflict in
Oost-Turkije. En nog recenter kon ik mee met
Hizmet-delegaties, er op gericht om kennis te
nemen van de in Turkije nauwelijks gedoogde
beweging rond de nu in de VS wonende
geestelijke Gülen, de stichter van de ook in
Nederland actieve Hizmet-groep. Gülen is
bekend van zijn actieve emancipatie van het
platteland van Oost-Turkije, de mensen daar
oproepend zich te scholen en zeker ook de
politieke en juridische banen niet alleen in
handen van de stedelingen uit Istanbul en
Ankara te laten. President Erdogan werd
vooral door dat laatste een vijand van de
milde Gülen, bedreigd als hij zich voelde door
deze goed opgeleide beweging, zeker toen
deze zelfs zijn ministers gewoon ging
vervolgen, toen ze als officieren van justitie
corruptie bij hen ontdekten.
De Hagia Sophia was toen een museum. De
Oosters-Orthodoxe Kerk had ooit de Hagia
Sophia als kathedraal. President Atatürk
moest niet zoveel van religie hebben, ook niet
van de islam en zag de Hagia Sophia louter
als een stuk historie, dat prima kon dienen
als museum. Erdogan daarentegen beweegt
zich meer in de richting van het islamisme en
wilde een gebaar maken ten gunste van de
islam als hoofdreligie van het land. Is dat erg?
Ik meen van niet, ook al denk ik wel dat het
christenen in het Westen prikkelde of beter
gezegd bij sommigen vrij hard aankwam. De
Hagia Sophia was immers lang een symbool
van het westerse christendom, zij het alleen
van het Oosters-Orthodoxe deel. Volgens mij
is dit echter louter een binnenlandse
aangelegenheid van Turkije, wel met
emotionele lading, gezien de vroegere status
van de Hagia Sophia. De stap heeft zeker
nieuwswaarde en haalde niet voor niets bijna
overal in het Westen de media. Maar op de
vraag of het erg is, zeg ik, nee er zijn zaken
die erger zijn. Het is symbolisch misschien
even slikken, maar feitelijk is er niets mis met
het feit dat moslims nu mediteren en God
aanroepen in een stenen gebouw, waar
voorheen christenen hetzelfde deden.

Hans Feddema

Foto: Nelson Cardenas/mo.be
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VERTALING: DUQUE: JIJ BENT
GEEN PRESIDENT!
BOGOTA, 27 JULI 2019.

Afro-Colombiaanse gemeenschappen
aan aan de cultuur die we vinden in de
volkswijken van de steden. Zo verliezen
we de solidariteit tussen de leden van onze gemeenschap.”

RITUELEN
De dood is nooit ver weg in het verhaal
van de Afro-Colombiaanse gemeenschappen. Erlendy en Paola geven de traditionele vorm van begrafenissen als illustratie van het verlies van hun cultuur
in de steden. Enerzijds met rituelen in
huis met de hele familie en anderzijds afstandelijk met een begrafenisondernemer.
Voor beide vrouwen is vrede een kans
om terug te leven en hernieuwt de noodzaak om te kunnen dromen. Hoop is essentieel, en de sleutelrol van het middenveld om weer iets op te bouwen.
Anke Polak
Ingekort uit: Steeds meer aanslagen op
vrouwelijke activisten in Colombia, IPS,17 januari
2020 (MO.be) en uit: Interview van Lisa Couderé
“Strijden voor mensenrechten is nergens
gevaarlijker dan in Colombia”
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Brexit

Minder ontwikkeling en
meer bewapening
Twee keer wonnen de Britten met de
geallieerden een wereldoorlog.
Tweemaal kwamen ze er danig
verzwakt uit. Na de Eerste
Wereldoorlog begon de afkalving van
hun wereldrijk. Vijftig jaar later waren
er nog veertien restjes over.

WAPENEXPORT PRIORITEIT
Drie jaar geleden kreeg wapenexport bij
de voorbereiding van brexit prioriteit.
De enige handelsmissie waaraan voormalig premier Theresa May deelnam,
ging erom wapens te slijten aan repressieve regiems, zoals Saoedi-Arabië en
Qatar. Met Turkije, waar net veel journalisten waren gearresteerd, werd een order
van 110 miljoen euro voor straaljagers
gesloten. Hoe May´s blijken van verontrusting over de situatie van Koerden en
Jemenieten zijn op te vatten, wordt hiermee duidelijk. Ook Midden-Afrikaanse

Tekening: Marian Kamensky

T

och koesteren de Britten nog altijd hun militaire grandeur op
bijeenkomsten van het Gemenebest. Opgedofte parades wekken de indruk alsof het ‘British Empire’ nog op
volle sterkte is. Brexit is mede gebouwd
op dit gevoel horend bij de voorbije Britse superioriteit. Was het Verenigd Koninkrijk onder Thatcher kortweg ‘Britain’, nu geven brexiteers weer de voorkeur aan ‘Great Britain’.
Tijdens de ineenstorting van hun wereldrijk bleef de wapenindustrie overeind en werd van louter eigen legerleverancier omgebouwd tot exportsector.
Deze sector staat ondanks de povere
0,2% bijdrage aan de werkgelegenheid en
1% van de Britse industriële productie,
in het hart van het economisch regeringsbeleid. Verschillende ministeries
bieden sterke ondersteuning, geholpen
door personele banden waarbij ambtenaren komen van, of gaan naar grote wapenbedrijven. Jaarlijks biedt een pot van
110 miljoen euro zekerheid bij wapenexport.

ontwikkelingslanden konden flinke orders plaatsen dankzij de exportzekerheid. Hier gaan wapenaankopen nog
meer ten koste van broodnodige ontwikkeling.
Binnenkort gaat de regering Johnson
zelfs het Britse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking dat wereldfaam
heeft, samenvoegen met en ondergeschikt maken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Inmiddels groeide het Verenigd Koninkrijk uit tot de tweede wapenexporteur van de wereld met een aandeel van
19% van de wereldhandel.
Brexit leidt ook tot meer bewapening
van het VK zelf, nu het niet meer kan
voortbouwen op de soft power en veiligheid van de EU. Voor twee kwesties die
opkwamen tijdens de onderhandelingen
met de EU over uittreding, namelijk visrechten en Gibraltar was het al “Call in
the Navy”. Ook wil het meer aan bewapening uitgeven dan de NAVO-norm van
2% om bij Trump in gevlei te komen. De
regering Johnson kiest voor een ruimhartige deal met de US, nu met de brexit
vanaf 2020 de handelsakkoorden van de
EU met ruim 80 landen zullen gaan vervallen.

RONDDOBBEREN ZONDER RICHTING

De brexiteers-regering Johnson kent
vooral voorstanders van een minimale
overheid, maar koerst wel op modernisering en verdere budgetverhoging van het
leger. Kenmerkend is de discrepantie tussen het hoge defensiebudget en het zeer
lage budget om klimaatverandering te
keren. Terwijl bovenmatig sterke regenval nu al regelmatig overstromingen veroorzaakt met reëel gevaar dat in de toekomst de zee her en der stukken van Engeland zal opslokken. Ook investeringen
in gezondheidszorg en sociale voorzieningen blijven uit, ondanks het grote
groeiende armoedeprobleem dat twee
jaar terug vastgesteld is door de VN.
Ruim 19% van gezinnen met kinderen in
deze zesde economie van de wereld
kampt nu met voedseltekorten. De arme
gebieden in Engeland waar het sterkst
bezuinigd is op de sociale infrastructuur,
tellen tweemaal zoveel doden door Covid-19 als de meer welvarende gebieden.
Brexit versterkt de bewapeningswedloop bij stokkende vreedzame ontwikkeling en dat gaat ten koste van veel mensenlevens.
Gerard Roorda
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IMPRESSIE G.E.R.D.

Ruzie over Ethiopische
Renaissancedam
Het overleg over het vullen van het reservoir
achter de Ethiopische Renaissancedam mislukt
keer op keer. Soedan zit daarbij klem in het
geschil tussen Ethiopië en Egypte. Op 15 juli is
het vullen van het waterreservoir toch
begonnen. Een maand eerder sprak Koert
Lindijer met Yasir Abbas, Soedanese minister
van Waterzaken over de vermoedelijk
explosiefste territoriale controverse van Afrika:
het gebruik van de Nijl. Politieke intriges
belemmeren een akkoord over de kwestie, die
existentieel is voor Ethiopië, Egypte en Soedan.

O

p 15 juli is Ethiopië eenzijdig
begonnen met het vullen van
het grote stuwmeer van de
nieuwe Renaissancedam. In het gesprek
zei Yasir Abbas dat Ethiopië hun geen
dictaat mag opleggen: “We moeten weten
hoe ze de dam gaat besturen.” De minister studeerde waterbouwkunde aan de
TU van Delft en promoveerde op de hydro-klimatologie van de Nijl.„Ik ben verrast hoe de kwestie is gepolitiseerd, en teleurgesteld dat we in Afrika niet samenwerken maar eenzijdig acties ondernemen,” vond hij.
Door Soedan geïnitieerde gesprekken

8
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tussen ministers van Waterzaken leidden
onlangs tot een mislukking. De regeringsleiders van de betrokken landen
hoopten op het nippertje alsnog voor een
doorbraak te zorgen. Het conflict draait
om de Renaissancedam, GERD, Grand
Ethiopian Renaissance Dam. Ethiopië
bouwde die in het noordwesten van het
land, vlak bij de grens met Soedan. De
hoofdrolspelers, Egypte en Ethiopië, lobbyen voor steun in hun eigen achtertuin,
respectievelijk de Arabische en de Afrikaanse wereld.
Al negen jaar stellen ze zich koppig op.
Een geschilpunt bij de besprekingen is de
werking van de dam bij droogte en hoe
eventuele controverses daarover in de
toekomst moeten worden opgelost. Soedan en Egypte hadden de VN-Veiligheidsraad gevraagd om Ethiopië ervan te
weerhouden de dam in werking te stellen. Egypte stapte ook naar de Arabische
Liga. Recent schaarde Hossam Zake, vice-secretaris-generaal van dat orgaan,
zich achter Egypte. Dat land „handelde
juist bij de onderhandelingen, helaas
bracht de onverzettelijkheid van Ethiopië ons op dit crisispunt.”
Ethiopië prefereert de Afrikaanse Unie

om geschillen te beslechten. Deze panAfrikaanse organisatie zet in op grote infrastructurele projecten voor het continent en steunt het plan voor de dam. Caïro vreest juist dat Afrikaanse landen proEthiopisch zijn. Egypte stuit in ‘zwart
Afrika’ doorgaans op diep wantrouwen
wegens eerdere koloniale verdragen over
het watergebruik.

EEUWENLANG
Premier Meles Zenawi, de toenmalige
Ethiopische machthebber, ontwikkelde
‘Project X’ in het diepste geheim. Toen
ondanks Egyptisch protest de bouw in
2011 begon, wees hij elke kritiek af. „Het
gaat Egypte niet om water, maar om
macht en politiek. Er zit een beetje racisme achter, evenals een koloniale erfenis.”
Ethiopië, een van de armste landen van
het continent, is bezig met een grote economische sprong voorwaarts. De Renaissancedam staat daarvoor symbool. De
dam wordt Afrika’s grootste waterkrachtproject. Ethiopië betaalt de rekening grotendeels zelf; iedere Ethiopiër
doneerde voor de bouw.
In zowel Ethiopië als Egypte werden
door dit project nationalistische gevoe-
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lens aangewakkerd: 95% van Egyptes waterbehoefte wordt gelest door de 6.650
kilometer lange Nijl, die de farao’s „het
geschenk van God” noemden. Eeuwenlang had Egypte onbeperkt toegang tot
het water. Het eerste Nijlverdrag dateert
van 1929 en werd door de Britten namens de Oost-Afrikaanse koloniën gesloten met Egypte. Het verdrag negeerde
de belangen van Oost-Afrika en het onafhankelijke Ethiopië, Egypte kreeg 87%
van het Nijlwater toegewezen én een vetorecht over waterprojecten in landen
stroomopwaarts.
De onderhandelingen over de dam
werden gekenmerkt door hatelijke nationalistische propaganda en soms zelfs
oorlogsretoriek. Zo liet de huidige Ethiopische premier Abiy Ahmed (Nobelprijs
voor de vrede) weten ook zonder akkoord op 1 juli het stuwmeer achter de
dam te gaan vullen en plaatsvervangend
legerleider Birhanu Jula dreigde: „Egypte
en de rest van de wereld weten dondersgoed hoe wij, zo nodig, oorlog kunnen
voeren.”

AAN DE GROND
Soedan is de kleine jongen in deze titanenstrijd. Het zit na dertig jaar dictatuur
onder president Omar el-Bashir en een
volksopstand, economisch aan de grond
en raakte afhankelijk van een donorinfuus van rijke Arabische staten, die Egypte steunen. Hoewel Soedan tot voor kort
Ethiopië steunde in de controverse, heeft
het zich nu weer aan de Egyptische kant
geschaard.
„Maar als het fout gaat, zijn wij als eerste de klos omdat de Renaissancedam op
slechts vijftien kilometer van onze grens
ligt,” vertelt Abbas, betrokken bij de onderhandelingen. Soedan bouwde zelf aan
de grens een veel kleinere dam, de Roseiresdam. „We kunnen onze dam niet beheren als we niet weten hoe de Renaissancedam wordt beheerd.”
Een akkoord is cruciaal voor de veiligheid van Soedan, legt Abbas uit: „Er kan
plotseling veel water naar ons toe komen,
essentieel voor de veiligheid van miljoenen mensen die langs de Blauwe Nijl wonen. Het is voor ons veel belangrijker dan
voor Egypte, dat land heeft de veel grotere Aswandam om water in op te slaan.”
Soedan heeft dus ook een belang bij een
goede uitkomst van de besprekingen.
Dat ook hier geschiedenis, cultuur en
dagelijks leven verweven zijn met de Nijl,
is alleen al duidelijk uit de levensgeschiedenis van Abbas, geboren aan de rand
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van de Nijl in de stad Sinnar. “Mijn vader
had een mangoplantage langs de rivier.
We pompten het water naar de boerderij.
Ik leerde zwemmen in de rivier en werd
opgeleid in de werking van de Roseiresdam bij Sinnar en sindsdien behandel ik
Nijlproblemen.” Soedan heeft veel landbouwgrond maar een gebrek aan water
voor bevloeiing. „Ons eeuwenoude landbouwsysteem gaat grondig anders worden. Omdat er straks door de regulering
van de watertoevoer geen overstromingen meer zullen zijn, gaat de traditionele
seizoenslandbouw verdwijnen. Misschien komt er nu permanente landbouw, maar dat vergt wel een akkoord
over de werking van de Renaissancedam.”

nog zijn deze continentale ambities niet
gecombineerd met onderhandelingsmechanismen om de bijna niet te vermijden
ruzies te beslechten. In die zin is het geschil over de Renaissancedam vermoedelijk een voorbode van wat Afrika nog te
wachten staat.
Koert Lindijer

AFRIKA
Er liggen meer discussies over watergebruik in Afrika in het verschiet.
Ethiopië bouwt ook een reeks dammen in de zuidelijke rivier de Omo,
waardoor Kenia vreest voor het droogvallen van het Turkanameer. Oeganda
bouwt dammen in de Witte Nijl. Congo
zou met de Congorivier, de krachtigste
ter wereld, geheel zuidelijk Afrika van
stroom kunnen voorzien. Maar voorals-

G.E.R.D.

D

e Grote Ethiopische RenaissanceDam
ligt in de Blauwe Nijl, een grote rivier
in Ethiopië en Soedan. Zijn bouw is in 2011
begonnen en dit jaar voltooid. Met een
totaal vermogen van 6.000 megawatt wordt
hij één van de grootste waterkrachtcentrales
ter wereld.
De Blauwe Nijl stroomt van Ethiopië naar
Soedan, komt daar uit in de Nijl en levert
meer dan de helft van het water van deze
rivier op weg naar Egypte. Dat land is bijna
volledig afhankelijk van de Nijl.
De dam ligt in de Ethiopische grensstreek
met Soedan. Hij is zo’n 1.800 meter lang en
vanaf de basis gemeten ongeveer 170 meter
hoog. Het stuwmeer krijgt een oppervlakte
van 1.800 km2. De totale kosten van het
project zijn geraamd op 4,8 miljard dollar.
Ethiopië draagt dat grotendeels zelf. China
financiert een ander deel. Een Italiaans
bedrijf is hoofdaannemer.
De dam heeft negatieve gevolgen voor
flora en fauna. De dam voorkomt overstromingen, maar vermindert ook de

bevloeiing met vruchtbaar slib, waardoor
het land vruchtbaar moet worden gemaakt
met kunstmest. Verder is de Nijl essentieel
voor de drinkwatervoorziening in de regio.
Aanvankelijk had de Wereldbank een
initiatief om de drie landen gezamenlijk te
laten profiteren van energiewinning uit de
dam, maar Egyptische regering ging na tien
jaar dwarsliggen. Toen tijdens de Arabische
Lente Egypte in een machtsvacuüm
terechtkwam, greep Ethiopië de kans om de
dam te bouwen.
Egypte maakt herhaaldelijk duidelijk dat het
oorlog zal voeren als het minder water krijgt
en eiste in het verleden dat de bouw van de
dam werd stilgelegd. In maart 2015 hebben
de drie landen een akkoord bereikt over het
gebruik van het water van de Blauwe Nijl.
Inmiddels loopt de spanning tussen de drie
landen weer op. Het conflict gaat nu met
name over de snelheid waarmee het
waterreservoir wordt gevuld.

Bron: Wikipedia.nl
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Springstof

Samenstelling: Mark Akkerman, www.stopwapenhandel.org

Grote wapenexport naar Egypte

I

n juli heeft de Nederlandse regering
het parlement laten weten dat zij toestemming heeft gegeven voor het exporteren van militaire commando, controle
en communicatie (C3) systemen en militaire radars naar de marine van Egypte.
Waarde: 114 miljoen euro. Dit is een zeer
grote wapendeal voor Nederland, ongeveer 10% van het jaarlijkse gemiddelde
over de afgelopen 10 jaar. Het materieel
wordt geleverd door Thales Nederland
en is hoogstwaarschijnlijk bedoeld voor
Duitse MEKO-fregatten die ThyssenKrupp Marine Systems bouwt voor de
Egyptische marine. Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de apparatuur geïnstalleerd op een fregat voor
patrouilletaken zoals reddingsmissies,
opsporing van onderzeeërs en humanitaire operaties.
Vorig jaar zomer veranderde Nederlandse regering haar beleid ten aanzien
van Egypte en trok de zogenaamde ‘presumption of denial’ in. Deze maatregel
hield in dat er geen exportvergunning

wordt afgegeven tenzij duidelijk is dat de
betreffende wapens niet ingezet kunnen
worden voor de blokkade van Jemen. De
maatregel geldt nog wel voor SaoediArabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens het meest recente debat over
het wapenexportbeleid in de Tweede Kamer zei Kamerlid Karabulut (SP) dat ze
niet begreep waarom de Nederlandse regering haar beleid veranderde, “omdat ze
(Egypte, red.) deelnemen aan de door Saoedi geleide coalitie tegen Jemen”, en “die
hele oorlog is een grove schending van de
mensenrechten”. Volgens minister Kaag
van Buitenlandse Handel is tot de beleidswijziging besloten omdat uit onderzoek werd geconcludeerd dat Egypte niet
betrokken is bij de maritieme blokkade.

STEUN
De zeer respectabele Internationale Maritieme Organisatie (IMO) schreef in een
recent rapport over de Naval Blockade in
the Red Sea echter: “Egypte speelt een
fundamentele rol in deze blokkade, niet

alleen vanwege zijn kustlijnen langs de
Rode Zee, maar ook omdat het al decennia een zeer nauwe relatie heeft met Jemen. Egypte heeft zijn steun aan Jemen
op economisch, militair en politiek gebied zeer expliciet gemaakt” en elders in
hetzelfde rapport: “Het is bekend dat
Egypte in 2015 vier oorlogsschepen heeft
gestuurd en is blijven deelnemen aan de
blokkade.”
In de brief die de regering aan de Kamer stuurde over het afgeven van de exportvergunning komt alleen de mogelijke betrokkenheid van de Egyptische marine bij de oorlog in Jemen aan de orde.
Op andere vlakken zouden er überhaupt
geen obstakels voor de wapenlevering
zijn. Aan zaken als de Egyptische betrokkenheid bij de oorlog in Libië of de
voortdurende ernstige binnenlandse
mensenrechtenschendingen door het
autoritaire bewind van president Sisi
worden geen woorden vuil gemaakt.
(met dank aan Martin Broek)

Munitiedoorvoer naar Turkije

O

ndanks een aangescherpt wapenexportbeleid werden op 6 april via
de Rotterdamse haven ruim 10 miljoen
kogelpatronen uit Tsjechië naar Turkije
getransporteerd. De regering besloot op
11 oktober 2019 naar aanleiding van de
Turkse inval in Syrië alle lopende vergun-

Journalist v.d. Vrede 2020
welkom bij de prijsuitreiking
19 sept. 15.00u, Stadstheater, Zoetermeer
onder voorbehoud!
Raadpleeg
www.humanistischvredesberaad.nl
svp aanmelden i.v.m. Covid19: 0647139247
of info@humanistischvredesberaad.nl
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ningaanvragen aan te houden en geen
nieuwe vergunningen af te geven voor
militaire goederen of dual-use goederen
met militair eindgebruik met eindbestemming Turkije. Op 9 maart 2020 is
door de regering aan de Tweede Kamer
gemeld dat er geen aanleiding is dit beleid niet te continueren.
Het is dan ook zorgelijk dat wel wordt
toegestaan dat andere landen, die het
blijkbaar minder nauw nemen met wapenexportcontrole, militaire goederen
via Nederland kunnen doorvoeren naar
Turkije.
Hoewel er onvoldoende politiek
draagvlak is voor een Europabreed wapenembargo tegen Turkije voeren EU-landen wel een restrictief exportcontrolebeleid, dat inhoudt dat lidstaten wapenexportvergunningen voor Turkije afwijzen
als de goederen kunnen worden ingezet
in situaties waarbij ze regionale stabiliteit
ondermijnen. Situaties dus, zoals de
Turkse inval in Noord-Syrië, de voortdu-

rende aanvallen op de Koerdische bevolking en de militaire betrokkenheid bij de
oorlog in Libië.

MUNITIE
GroenLinks, SP en PvdA stelden Kamervragen over deze doorvoer. In haar beantwoording stelde minister Kaag dat de
munitie voor de ‘civiele markt’ bedoeld
is, zonder dat nader toe te lichten. Ook
herhaalde zij dat de regering bij doorvoer
zonder overlading in Nederland zal blijven vertrouwen op het exportbeleid van
mede-EU-lidstaten en geen eigen toetsing zal doen. De afgelopen jaren leverde
deze houding al vaker zeer problematische doorvoer van Tsjechische munitie
via de Rotterdamse haven op. In 2018
werden meer dan 50 miljoen stuks 9 mm
munitie doorgevoerd naar de Verenigde
Arabische Emiraten en in 2016 gingen al
bijna 95 miljoen stuks munitie naar Saoedi-Arabië, beide leidende partijen in
de oorlog in Jemen.
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Conflicten
laaien op
met
kamikazedrones
Een tiental jaren geleden had een klein
aantal landen een quasi-monopolie op het
produceren en gebruik maken van
bewapende drones – de VS, Groot-Brittannië,
Israël, Iran en China. Afspraken over
exportbeperking van drone-technologie zijn
nooit tot stand gekomen. Het resultaat is
toenemende proliferatie van drones –
bijvoorbeeld de zogenaamde kamikazedrones – naar slagvelden op allerlei plekken
ter wereld.

E

en goed voorbeeld daarvan kwam
onlangs ter sprake in het Amerikaanse magazine Forbes. Over een
‘vergeten oorlog’, dat het gewapende
conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan
is. Het draait om de Armeense enclave
Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan, die
zich tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie afscheidde met als resultaat oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. Na
Russische bemiddeling volgde een
staakt-het-vuren zonder dat de affaire
werd opgelost, een zogeheten bevroren
conflict. Zonder internationale erkenning ging Nagorno-Karabach als zelfstandige eenheid verder onder de naam
Artsakh.
In 2016 laaide de oorlog plotseling op.
Forbes beschrijft hoe een factor daarbij
de introductie van een nieuwe kamkikazedrone was, de Harop, die door Israël
geleverd was aan de Azeri’s. De 2,5 meter
lange Harop kan boven een slagveld blijven rondhangen (loitering), alvorens zich
met een explosieve lading op een doel te

storten. Volgens Forbes hebben dit soort
kleinere drones een aantal voordelen. Ze
zijn goedkoop en redelijk accuraat, piloten lopen geen risico en het gebruik kan
eventueel gemakkelijk worden ontkend.
De Azeri’s beschoten met succes Armeense artilleriestellingen, luchtafweersystemen en een bus met militairen. Ze
willen inmiddels een eigen kamikazedrone bouwen, de Zarba – een kopie van de
Orbiter, een concurrerende Israëlische
drone. Een lokale producent in Azerbeidzjan werkt zelfs aan drie verschillende zelfmoorddrones, en de Azeri zijn actief op zoek naar exportmogelijkheden.
Armenië produceert overigens zelf al
sinds 2011 drones van de types Trunk-9
en Trunk-11. En ook de kleine enclave
Artsakh heeft een gevechtsdrone ontwikkeld, die binnenkort in massaproductie
gaat.

BEWEGINGSOORLOG
Aan de ander kant van het spectrum van
drone-oorlogen vinden we het conflict in
Libië. Het Libische terrein leent zich goed
voor een bewegingsoorlog met grondtroepen. Dat geldt echter alleen bij luchtoverwicht. Vanuit de lucht zijn troepenbewegingen goed zichtbaar en er is weinig plek om in dekking te gaan.
Vandaar het belang van de drones in
wat de speciale gezant van de VN Salame
de “grootste drone-oorlog ter wereld”
noemde. In mei van dit jaar waren er al
bijna 1.000 drone-aanvallen uitgevoerd
in Libië. In 2016 deed de Chinese Wing
Loong zijn intree aan de kant van het

oostelijke leger onder generaal Haftar. Ze
werden gevlogen door piloten van de
Verenigde Arabisch Emiraten vanuit de
vliegbasis al Khadim en hebben een bereik van 1.500 km.
Ook bij de recente belegering van de
hoofdstad Tripoli speelden deze drones
aanvankelijk een belangrijke rol. In december 2019 volgde echter de Turkse interventie aan de kant van de westelijke
regering. Turkije zette zijn eigen drone
in, de Bayraktar TB2. Die is kleiner en
kan minder ver vliegen, maar de Turken
slaagden er in met succes gronddoelen,
aanvoerlijnen en het vooruitgeschoven
hoofdkwartier van de belegeraars aan te
vallen en ze terug te dringen.
Zo zien we drones een grotere rol gaan
spelen in gewapende conflicten. Er zit
nauwelijks een rem op. Het laatste
nieuws is dat president Trump het exportverbod op een aantal types grotere
drones die tot nu toe vielen onder het
Missile Technology Control Regime nu
ook gaat opheffen.
Kees Kalkman
Bron: David Hambling - The weird and worrying
drone war in the Caucasus. Forbes, 22 juni 2020
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Nieuwe impuls voor de vredesbeweging

100 jaar War Resisters’
International
In 1919 vond er in Bilthoven een
bijzondere bijeenkomst plaats in het
huis van de christen-pacifist Kees
Boeke. Pacifisten van verschillende
landen, hevig geschrokken van de
vernietigingen die de Eerste
Wereldoorlog hadden aangericht,
discussieerden aldaar hoe te reageren
en te ageren.

Lever uw bijdrage,
financieel of als vrijwilliger. Zo’n nieuwe
impuls kost veel geld. U kunt uw financiële
bijdrage, groot of klein, overmaken op
rekening NL84 TRIO 0212 1150 22
t.n.v. Vredesbeweging Pais of de acceptgiro
gebruiken als die is bijgevoegd. Vermeld:
WRI-100.
We hebben ook vrijwilligers nodig.
Tijdens de manifestatie (1, 2 of 3 dagen) en/of
in de voorbereiding. Voor meer info en
aanmelden: vrijwilligers@wri100.nl.
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A

ls direct gevolg van deze bijeenkomst werd in 1921 War Resisters’ International (WRI) opgericht. Inderdaad, bijna 100 jaar geleden.
Dus?
Al enkele jaren geleden werd er binnen
de WRI* besloten dat er in 2021 evenementen zouden moeten komen die recht
doen aan de rol van de WRI de afgelopen
100 jaar. Natuurlijk werd daarbij naar
Nederland gekeken als land waar de WRI
is opgericht. Intussen is er elders in de
wereld méér gepland. Maar het evenement in Nederland blijft een paradepaardje.
Hiervoor is een organisatiegroep opgericht, die bestaat uit activisten afkomstig uit Vredesbeweging Pais, VD AMOK
en de DFG-VK (Duitsland). De groep wil
van 9 tot 11 april 2021 uitdrukkelijk naar
buiten treden in Utrecht. Geen gebruikelijke conferentie, maar een heuse manifestatie in de binnenstad. Een manifesta-

tie die tegelijkertijd een platform biedt
om een geheel nieuwe impuls te geven
aan de Nederlandse vredesbeweging.
De organisatie is al druk bezig het evenement voor te bereiden. Over de uiteindelijke inhoud kunnen we nog niet al te
veel loslaten, over de vorm des te meer.
Het wordt een bruisend geheel met nauwelijks ‘sprekers’, eventueel hier en daar
een korte inleiding. De ruggengraat van
het programma zal bestaan uit interactieve workshops, in de participerende
vorm van non-formele educatie. Als we
de metafoor van toneel gebruiken, kiezen
we uitdrukkelijk voor forumtheater. In
forumtheater kan iedereen uit het publiek een actieve rol spelen in de voorstelling. Uiteindelijke inzet is dat de manifestatie mede door haar deelnemers
(m/v/x) vorm krijgt, ze luisteren en kijken niet toe, maar praten nadrukkelijk
mee. In deze vorm hopen we vooral ook
jongeren te trekken. Nieuwe ideeën,
nieuwe projecten worden mede gedragen
(ownership) door deelnemers.
De gehele manifestatie zal omlijst worden met cultuur: muziek, (letterlijk)
straattheater, dans en ook de bij de WRI
gebruikelijke en bijpassende acties. Bij
acties zullen we eerder kiezen voor de

AUTORIT TIJDENS WRI BIJEENKOMST IN
1921. BIJ HET KRUISJE: ELSA EINSTEIN.

‘flashmob’ dan voor de traditionele ‘demo’, al sluiten we de laatste niet uit.
We gaan voor ‘groots en meeslepend’
(ook een term uit het toneel) en mikken
op 150-200 deelnemers uit (West-)Europa. Dat vereist natuurlijk wel het een en
ander, zowel qua menskracht als qua financiën. Niet voor niets komt de organisatiegroep nu wekelijks online bij elkaar,
we verwachten dat zowel Vlaamse als
Waalse activisten ook spoedig in enige
vorm zullen aanhaken.
Als vanouds willen we als activisten de
‘straat heroveren’. Deze keer willen we de
straat echter tijdelijk omtoveren tot een
podium, waar we van 9-11 april onze
première gaan opvoeren.
Helpt u mee de gordijnen te openen
voor de voorstelling van WRI100 in Nederland? Dat zou heel fijn zijn! Word
vrijwilliger of stort geld. Zie kader.
* War Resisters’ International is een
wereldwijd netwerk van ruim 90 pacifistische en aanverwante organisaties uit 40
landen. In Nederland zijn Vredesbeweging Pais en VD AMOK bij de WRI aangesloten.
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Militaire samenwerking

Nederland draagt bij aan
Israëlische bezetting
Al 53 jaar gaan de Palestijnse
gebieden gebukt onder Israëlische
bezetting en kolonisering. Hoewel
door de VN, EU en Nederland
systematisch als illegaal veroordeeld,
blijven sancties uit. Erger, door
militaire samenwerking met Israël
draagt Nederland bij aan het koloniale
project, blijkt uit een nieuw rapport
van de organisatie Stop Wapenhandel.
Benjamin Baars zet de hoofdpunten
op een rij.

Foto: CAAT

Z

oals de Israëlische onderzoeker
Shir Hever heeft aangetoond, is
de bezetting niet enkel een ideologisch gedreven project, maar ook een
economisch project waarvan met name
de Israëlische elite profiteert. Een belangrijke bedrijfstak die erbij gedijt is de Israëlische wapenindustrie. Israël heeft een
omvangrijke defensie-industrie en staat
in de top tien van grootste wapenexporteurs. Zeker voor een relatief klein land
(ruim acht miljoen inwoners) is de bijdrage aan de globale wapenhandel aanzienlijk. De Israëlische industrie maakt
technologisch hoogwaardige wapens.
Voor kopers is het interessant dat het
Israëlisch militair materieel is uitgetest in
gevechtssituaties, en wel in bezet Palestijns gebied en dan met name de Gazastrook. De meeste wapens zijn ‘combat
proven’. In Der Spiegel verklaarde Avner
Benzaken, hoofd van de afdeling technologie en logistiek van het Israëlische leger: “Als ik een product ontwikkel en ik
wil het testen in het veld, hoef ik maar vijf
of tien kilometer van mijn werkplek om
het product aan het werk te zien. Ik krijg
direct feedback, dit maakt het ontwikkelingsproces veel sneller en efficiënter.”
Op grond van de feedback van de
krijgsmacht worden wapens aangepast
en verbeterd. Hetzelfde doet zich voor in
de ontwikkeling van surveillance-technologie, een sector waarin Israël een leidende rol speelt dankzij zijn ervaring
met het controleren van de Palestijnse

bevolking in de bezette gebieden. De globale trend van toenemende controle over
bevolkingen maakt de Israëlische producten zeer gewild. Wapens worden verkocht aan iedereen die ze maar hebben
wil, een wapenexportbeleid ontbreekt.
Zo verkocht Israël bijvoorbeeld in het
verleden wapens aan Rwandese milities.

NEDERLANDSE AANKOPEN
Het is zeer zorgelijk dat Nederland nog
steeds samenwerkt met de Israëlische
wapenindustrie en voor grote bedragen
defensiemateriaal afneemt. Zo besloot de
Nederlandse regering, samen met België
en Luxemburg, in 2011 Israëlische draagvesten met rugzak en radio aan te schaffen als onderdeel van het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem
(VOSS). Met de opdracht aan de Israëlische wapenproducent Elbit Systems was

NEWHAM ( LONDEN), SEPTEMBER, 2019.
DE HAWIYYA DANCE COMPANY DANST VOOR DE
PICKETLINE BIJ DE DSEI, EEN WAPENBEURS

135 miljoen euro gemoeid. In december
2019 tekende Elbit een vervolgcontract
waarmee de order werd uitgebreid met
65 miljoen dollar. Elbit prijst onderdelen
van het Smart Vest aan met de slogan
‘combat proven’.
Een ander voorbeeld is het Gill antitanksysteem van het Israëlische defensiebedrijf Rafael dat Nederland in 2001
aankocht. Acht maanden voor de deal
werd de Gill door Israël voor het eerst gebruikt: bij beschietingen van de Palestijnse stad Beit Jala.
Andersom vindt Nederlands en Europees wapentuig zijn weg naar Israël.
Sinds 2012 verkochten EU-lidstaten voor
gemiddeld 680 miljoen euro per jaar aan
VREDESMAGAZINE nr. 4-2020
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wapens aan Israël. Hoewel de Nederlandse regering naar eigen zeggen een “zeer
restrictief wapenbeleid ten aanzien van
Israël” hanteert, exporteert het wel degelijk wapens naar Israël en draagt het zo
direct bij aan de militaire bezetting van
Palestijns gebied.
De meest opvallende Nederlandse leveringen zijn F-16 en F-35 vliegtuigonderdelen, onderdelen van korvetten en
testapparatuur voor tankkoepels. Nederlandse onderdelen voor de F-16 en F-35
worden direct naar Israël geëxporteerd.
Daarnaast is het aannemelijk dat Nederlandse onderdelen via de VS in Israël belanden, omdat bij export naar de VS het
land van eindbestemming niet altijd
wordt vermeld. De Israëlische gevechtsvliegtuigen worden regelmatig ingezet in
de bezette gebieden (Gaza) en Syrië.

Het is zeer zorgelijk dat
Nederland nog
steeds samenwerkt met
de Israëlische
wapenindustrie
Daarnaast zijn er in de periode 20152020 meerdere vergunningen verstrekt
voor de export van militaire maritieme
producten, waaronder onderdelen voor
korvetten van de Israëlische marine.
Waarschijnlijk gaat het om de Sa’ar 5 of
Sa’ar 6 korvetten. Deze zwaarbewapende
korvetten zijn multi-inzetbaar, onder andere voor luchtafweer, kustpatrouille en
ondersteuning van special forces. Een
Sa’ar 5 korvet is in 2010 ingezet tijdens de
Israëlische aanval op de humanitaire Gaza Flotilla, waarbij tien activisten omkwamen. Daarnaast schiet de Israëlische
marine veelvuldig op Gazaanse vissersboten.
Een andere opmerkelijke levering is de
testapparatuur voor tankkoepels in 2018.
Er is veel onduidelijkheid rond de leveringen, maar de export van deze wapensystemen past absoluut niet binnen de
beleidsdoelen van de Nederlandse regering en geeft een verkeerd signaal af aan
Israël.
14
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In 2000 trad het EU/Israël-Associatieverdrag in werking. Het verdrag vergemakkelijkt de handel tussen Israël en
EU-lidstaten en stelt Israël in staat mee te
doen aan de onderzoeksinnovatieprogramma’s van de EU. Sinds 2014 kunnen
Israëlische bedrijven en organisaties
meedingen naar Europese fondsen uit
het EU-financieringsprogramma Horizon2020. Van 2014 tot 2018 werden
1.387 aanvragen goedgekeurd met een
waarde van 1,04 miljard euro.
Hoewel financiering die Israël ontvangt uitsluitend gebruikt mag worden
voor civiele toepassingen, ontbreekt
hierop elke controle. De ‘dual use’-clausule in de financieringsrichtlijnen van
Horizon2020 biedt Israëlische bedrijven
in feite toegang tot EU-financiering voor
een ‘civiel’ project dat later wordt ontwikkeld voor de militaire sector. Zoals
Isaac Ben-Israel, voorzitter van Israel Aerospace Industries (IAI), stelde: “Omdat
we een klein land zijn zal je, bijvoorbeeld
bij het opzetten van een satelliet-productielijn, het product voor zowel militaire
als commerciële doeleinden gebruiken.”
De Israëlische samenleving is in hoge
mate gemilitariseerd, en verschillende
sectoren zijn verweven met de bezetting.
De wapenindustrie is grotendeels in
staatshanden, maar ook de wetenschap
heeft innige banden met het leger. Universiteiten zijn de grootste ontvanger van
subsidies uit het Horizon2020-fonds.
Ook bij universiteiten krijgen civiele of
‘dual-use’ projecten uiteindelijk vaak een
militaire of militair-ondersteunde toepassing. Het onderscheid tussen civiel en
militair vertroebelt naarmate samenlevingen meer gemilitariseerd raken. Door
middel van veiligheidsagenda’s worden
maatschappelijke conflicten omgezet in
‘veiligheidsdreigingen’ die verschillende
instrumenten rechtvaardigen – dreigingsevaluaties, massasurveillance, antioproer-maatregelen en dodelijk geweld.

NEDERLANDSE SAMENWERKING
Verscheidene Nederlandse overheidsinstanties, bedrijven en universiteiten werken samen met Israëlische partners. Zo
werkt de Veiligheidsregio Haaglanden
samen met de Israëlische wapenproducent Elbit aan een drone-project, waarbij
technologie toegepast wordt die is gebruikt bij bombardementen op Palestijnen. Ook het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, het Nederlands Forensisch Instituut, Europol (locatie Den
Haag), het ministerie van Justitie en Vei-

ligheid, Prorail, Single Quantum BV,
Corvers Procurement Services BV, de
Erasmus Universiteit, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit
Utrecht werken samen met Israëlische
partners aan programma’s die een militaire of repressieve toepassing kunnen
hebben, zoals technologie voor cockpits,
surveillancetechnologie en ‘veiligheidsprogramma’s’.
De internationale diplomatie van de
afgelopen decennia heeft het agressieve
koloniseringsbeleid van Israël enkel gefaciliteerd. Mislukte vredesbesprekingen
en de oprichting van de Palestijnse Autoriteit hebben ertoe geleid dat Israël alle
lasten van de bezetting heeft kunnen
overdragen aan de Palestijnse ‘vertegenwoordigers’ en de internationale gemeenschap, terwijl Israël profiteerde.
Sinds de vredesbesprekingen begin jaren
negentig nam het aantal kolonisten op de
Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem toe van 110 duizend tot meer dan
600 duizend. Daarnaast controleert Israël praktisch alle grondstoffen en 85 procent van de vruchtbare grond op de Westoever, en heft het belastingen op Palestijnse import en export.
Hoewel de Nederlandse regering en de
EU in woord afstand nemen van het Israëlische beleid, faciliteren ze datzelfde beleid door de samenwerking bij wapenproductie en de aankopen bij de Israëlische militaire industrie. Nederland heeft
binnen de EU vaak op de rem gestaan als
het gaat om kritischer beleid ten aanzien
van Israël. Het wordt tijd dat Nederland
het voortouw neemt en op geen enkele
manier meer bijdraagt aan – en tegelijkertijd profiteert van – de bezetting. Het
verbreken van alle militaire relaties tussen Nederland en Israël is een logische
eerste stap. Omdat de Israëlische samenleving in hoge mate gemilitariseerd is en
de economie vervlochten met de gekoloniseerde gebieden, zouden Nederland en
de EU uiteindelijk Israël, en haar onderaannemer de Palestijnse Autoriteit, in
zijn geheel economisch moeten boycotten.
Benjamin Baars

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het
door Stop Wapenhandel gepubliceerde rapport
Technologie en onderdrukking. Samenwerking tussen
Nederland en Israël in wapenhandel en
veiligheidsonderzoek. Voor meer informatie:
www.stopwapenhandel.org.
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BEKENDE DIENSTWEIGERAARS
vóór de Tweede Wereldoorlog

Johan Jurriaans, herhalingsweigeraar

J

ohan Jurriaans (26 jaar, Amsterdam) had zijn diensttijd
gewoon vervuld, maar weigerde uit antimilitaristische overwegingen de militaire dienstplicht,
toen hij in 1928 moest opkomen
voor zeventien dagen herhalingsoefeningen. Hij reageerde niet op
de oproep. Jurriaans was een van
de eerste herhalingsweigeraars. Hij
maakte geen gebruik van de sinds
1923 bestaande mogelijkheid om
een verzoek voor erkenning van
gewetensbezwaarden in te dienen.
Jurriaans was antimilitarist, geen
pacifist.
Hij werd in december 1928 gearresteerd en door de krijgsraad veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Die arrestatie zou een gevolg geweest zijn van contacten die
Jurriaans had met een arts. Hij was
een sterke kerel, maar met een
zwakke maag. Toen hij daarvoor
behandeld wilde worden, had hij
als werkloze geen andere mogelijkheid dan naar een gratis gemeentearts te gaan. Aan deze arts moest
hij opgeven dat hij bij zijn zus inwoonde. Dat werd aan de marechaussee doorgegeven.
Hij werd naar de Lodewijk-kazerne in Amersfoort gebracht. Omdat hij problemen met zijn maag
bleef houden werd hij naar het militair hospitaal in de bijzondere
strafgevangenis in Scheveningen
gebracht. Hij kreeg het normale gevangenisvoedsel plus een liter melk
per dag. De behandeling was dat

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

IBAN NL91 ASBN 0855980680
t.n.v. Fonds Vredesprojecten

zijn maag iedere dag leeggepompt
werd. Op 25 maart 1929 werd hij
eindelijk aan zijn maag geopereerd.
Zijn familie kreeg een telegram, dat
het slecht met hem ging en haastte
zich van Amsterdam naar Den
Haag. Hij overleed op 26 maart
1929 om 5 uur ’s morgens. Zijn
laatste woorden zouden zijn geweest: “zeg aan mijn kameraden, ze
hebben mij, net als Jan Roos vermoord.” Jan Roos was een
andere dienstweigeraar die een
week eerder in de gevangenis was
overleden.
Volgens een gerucht in antimilitaristische kringen, zou Johan Jurriaans als simulant zijn beschouwd
en is hem daarom afdoende medische hulp onthouden. De wachtcommandant van het gevangenisziekenhuis zou aan de familie gezegd hebben, dat Johan’s ziekte
door verwaarlozing een ernstig karakter had aangenomen. In de
kranten verschenen artikelen met
koppen variërend van “Tragische
einde van dienstweigeraar” tot
“Moord op dienstweigeraar”. Minister Donner van Justitie liet mede namens zijn ambtgenoot Lambooy van Defensie in antwoord op
vragen van SDAP-kamerlid Klaas
ter Laan,‘de soldatenvader’, weten,
dat Jurriaans leed “aan een zeer
zeldzaam voorkomende aandoening die eerst bij gevorderde voortschrijding als zoodanig onderkend
is kunnen worden”. In de oren van
de antimilitaristische organisaties
klonk dat antwoord weinig overtuigend. De dood van dienstweigeraars Jan Roos en Johan Jurriaans
in de gevangenis en later in 1929 de
overbrenging van dienstweigeraar
Sip van der Wal naar de psychiatrische kliniek Ramaer in Loosduinen, vormden voor de dienstweigerbeweging het bewijs, dat het
met de medische zorg voor dienstweigeraars in detentie slecht gesteld was.
Stan Meuwese

Onverschillig

I

sraëlische bezettingstroepen hebben in Hebron op de
Westelijke Jordaanoever een testcentrum voor COVID19 gesloopt. Het Israëlische Hooggerechtshof heeft
negatief gereageerd op een verzoek van een mensenrechtenorganisatie om COVID-19 richtlijnen te
implementeren voor gedetineerden in de Gilboagevangenis, waar het aantal besmettingen schrikbarend
toeneemt. De tweehonderd inwoners van het dorp
Farasin moeten elders een woning zoeken. Hun dorp
wordt in z’n geheel gesloopt ten behoeve van een
Israëlische nederzetting. Westbank-kolonisten staken
delen van een moskee in Ramallah in brand en
besmeurden de muren met racistische leuzen. In de
omgeving van Huwara hebben kolonisten olijf- en
amandelbomen van Palestijnse boeren in brand
gestoken.
Zomaar wat berichten van de afgelopen zomer over het
voortdurende Israëlische geweld tegen Palestijnen. U zult
ze in uw krant niet zijn tegengekomen. Het geweld tegen
de Palestijnen valt buiten de scope van de meeste media.
Het is geen nieuws meer. We weten dat het er erg aan toe
gaat, maar het algemene beeld is dat het om een
uitzichtloos conflict gaat, dat de vrede verder weg is dan
ooit en dat niemand meer weet hoe je dit zou kunnen
veranderen. Een enkele bron, zoals The Rights Forum, waar
ik deze berichten aan ontleende, volhardt in de berichtgeving over wat er in Palestina gebeurt. Hardnekkige
aanhangers van het Israëlische beleid, zoals de
Nederlandse Likoed-afdeling en bepaalde christelijke
groeperingen, proberen in alle toonaarden de aanvallen
op hun beloofde land af te slaan. Het blijft allemaal in de
marge.
Ik vermoed dat de meeste Nederlanders de gewelddadige
onderdrukking van de Palestijnen door Israël afkeuren –
als ze er kennis van konden nemen. Tegelijkertijd denk ik
ook dat het verhaal over het geweld van twee kanten
hardnekkig blijft. En dat de vermoeidheid heeft toegeslagen door een decennialange confrontatie met
oorlog en ellende zonder enig perspectief op
verandering.
Er zijn mensen die het wel kunnen en moeten weten. En
die ook een verantwoordelijkheid dragen om er iets aan
te doen. Onze volksvertegenwoordigers hebben we
gekozen op programma’s waarin staat dat Nederland in
de wereld moet opkomen voor vrede en mensenrechten
en dat internationale verdragen gehandhaafd moeten
worden. De onverschilligheid die we ten aanzien van dit
conflict kunnen waarnemen bij een groot deel van de
bevolking past de volksvertegenwoordigers dus niet.
Kunnen zij het woord vrede nog in de mond nemen
zonder actief en met voorrang op te komen voor de
beëindiging van het geweld van Israël tegen de
Palestijnen? Kunnen we de vredesboodschappen van
politieke partijen eigenlijk nog wel nog serieus nemen als
dit conflict niet de hoogste prioriteit krijgt?
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Urenco, Kahn en de
klokkenluider
Begin juli publiceerde het Huis voor Klokkenluiders een rapport over een klokkenluider die
ontslagen was na het melden van “een
vermoeden van spionage van staatsgeheime
informatie”. Voor veel mensen was het direct
duidelijk dat het rapport ging over Frits
Veerman die in de jaren ’70 Urenco en de
Nederlandse Staat tipte over zijn vermoedens
dat zijn collega Khan bij Urenco spioneerde.

H

et rapport van het Huis voor
Klokkenluiders ging vooral
over Veerman zelf, maar de achtergrond was natuurlijk de spionagekwestie van Khan. Het is goed die nog
eens voor het voetlicht te brengen met
ook nieuwe informatie voor diegenen die
al redelijk op de hoogte van die kwestie
denken te zijn.
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Urenco (Uranium Enrichment Company) is een samenwerkingsverband tussen Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland, opgericht op basis van het Verdrag van Almelo van 4 maart 1970.
Urenco verrijkt uranium en maakt het
geschikt voor gebruik in kerncentrales.
Verrijking is dan nog een vooral militaire
technologie. Non-proliferatie, het voorkomen van de verspreiding van de technologie, wordt in het Verdrag van Almelo
dan ook genoemd als een belangrijke reden en doelstelling. In 1976 hadden alleen de vijf kernwapenstaten verrijkingsfabrieken groter dan proefopstellingen,
en alleen de VS en USSR voldoende capaciteit om verrijkt uranium te exporteren.
Urenco opende vervolgens commerciële
verrijkingsfabrieken in Almelo, Capenhurst (VK) beide in 1977, Gronau

INSPECTIE DOOR
EURATOM INSPECTEUR
VAN URENCO ALMELO,
OKTOBER 2015

(Duitsland, in 1985) en in Eunice (VS, in
2010). Urenco is tegenwoordig na het
Russische Tenex het grootste verrijkingsconglomeraat ter wereld en verrijkt uranium voor ongeveer 30% van alle kerncentrales.
Urenco gebruikt daarvoor ultracentrifuge technologie. Die technologie is veel
compacter, met veel minder grote fabrieken, maar gebruikt vooral veel minder
energie dan de tot dan toe dominante
gasdiffusie-technologie. Daardoor wordt
het veel goedkoper en concurreert het
gasdiffusie uit de markt.

DIEFSTAL & DOOFPOT
In Almelo, waar vanaf 1970 kleine maar
groeiende testverrijkingsinstallaties worden gebouwd, wordt ook gewerkt aan de
verbetering van bestaande centrifuges en

VredesMagazine4-2020

31-08-2020

19:07

de ontwikkeling van nieuwe ontwerpen.
En daar gaat de Pakistaanse Abdul Qadeer Khan, die in 1972 in dienst kwam
van het Amsterdamse bedrijf FDO dat
onderzoek doet voor Urenco, regelmatig
naar toe en kan ongemerkt en ongestoord alles kopiëren wat hij tegenkomt.
FDO-collega Veerman ruikt onraad als
hij thuis bij Khan (de twee zijn goede
vrienden geworden) geheime blauwdrukken van centrifuges ziet liggen. Eerst
anoniem en in bedekte termen, maar
steeds opener maakt hij FDO en Urenco
hierop attent. Als Khan in december
1975 niet terugkeert van vakantie in Pakistan zou het voor de autoriteiten toch
duidelijk moeten zijn. Toch volgt er geen
reactie. Niet van het bedrijf en niet van
de Nederlandse overheid. Wat wel volgt is
een doofpot, die pas een klein beetje
opengebroken wordt als eind maart 1979
de Duitse tv-zender ZDF een documentaire uitzendt over Nederlandse verrijkingstechnologie die in Pakistan terecht
is gekomen. In het Nederlandse parlement worden vragen gesteld en op 3 mei
bagatelliseert de minister van Economische Zaken alles nog: “Het is niet juist dat
kennis omtrent verrijkingstechnologie
door Pakistan rechtstreeks bij Urenco
Nederland is verkregen.” Op 11 juni
wordt door een uitzending van het Amerikaanse CBS duidelijk dat de technologie in Pakistan terecht is gekomen via
Khan. In februari 1980 moet de Nederlandse regering bakzeil halen. Het is dan
“aannemelijk dat Pakistan via Khan in
het bezit is kunnen komen van gevoelige
kennis op het gebied van de verrijkingstechnologie” en dat dat Pakistan “aanzienlijke tijdwinst” opleverde bij het opzetten van een proefverrijkingsfabriek.
In 1983 werd Khan in eerste instantie
door Rechtbank Amsterdam bij verstek
tot 4 jaar cel veroordeeld, maar in maart
1985 in hoger beroep wegens een vormfout vrijgesproken: het was onduidelijk
of hij de dagvaarding had ontvangen.
Ondertussen wordt Veermans leven zo
zuur mogelijk gemaakt. Dat het Huis
voor Klokkenluiders hem 45 jaar later
gelijk geeft is een schrale troost.

URENCOPARTNERS
Vroeg in de ochtend van 18 december
1979 vond het eerste ‘grote’ debat in het
Britse parlement plaats over Urenco en
de diefstal van geheime gegevens. GrootBrittannië voelde zich als Urencopartner
behoorlijk geschoffeerd door de lakse
Nederlandse houding ten aanzien van
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proliferatie-gevoelige technologie, maar
zeker ook door de Nederlandse geheimhouding die op de diefstal volgde.
In dat debat bleek dat Nederland ook
in de toezichtscommissie van Urenco (de
Gemengde Commissie met daarin vertegenwoordigers van de drie landen) de
diefstal niet eerder had gemeld dan 16 juni 1979, toen ongeveer alle media er al
over gepubliceerd hadden. De Britse
staatssecretaris voor Energie, Norman
Lamont, kon zijn irritatie niet verbloemen. Hij stelde dat Nederland meerdere
regels aan zijn laars had gelapt: mensen
uit ‘vierde landen’ kunnen slechts toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie na uitdrukkelijke toestemming van de
Gemengde Commissie. En die toestemming was in het geval van Khan niet gevraagd.

ONDERSCHATTING
Nadat aartsvijand India, met naar verluid hulp uit Moskou, in mei 1974 een
kernwapen tot ontploffing had gebracht,
beloofde de president van Pakistan opnieuw dat zijn land ook kernwapens zou
ontwikkelen, zelfs, zoals hij in 1965 al
had gezegd “al zouden ze gras en bladeren moeten eten”. Een nucleair Pakistan
om het ‘evenwicht te herstellen’ was niet
direct tegen de zin van Washington; de
betrekkingen tussen Pakistan en de VS
waren flink aangehaald na de zogeheten
Roebel-Roepie Regeling in 1971 tussen
New Delhi en Moskou.
Vele jaren later, in 2005, in een uitzending van het Nederlandse radioprogramma Argos onthulde Ruud Lubbers, oud
premier en minister van Economische
Zaken, dat Nederland Khan op aandringen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 1975 en nogmaals in 1986
‘heeft laten lopen’. Dezelfde CIA die in
2004 bij monde van directeur George Tenet, Khan omschreef als “at least as dangerous as Osama bin Laden”. Lubbers
vermoedde dat de CIA Khans bezigheden in kaart wilde brengen. En ach, die
Pakistanen zouden toch niet in staat zijn
een atoombom te bouwen. Onderschatting van Khan en zijn netwerk tot het te
laat was en Khan zijn kennis wereldwijd
had verkocht. Onderschatting gebeurde
niet alleen door de CIA maar eigenlijk
door iedereen. Zo begrepen werknemers
van het Engelse bedrijf Emerson Industrial Control in 1978 best dat de omvormers die voor Pakistan bestemd waren,
voor uraniumverrijking gebruikt konden
worden. Maar “die Pakistanen hebben

geen idee hoe ze die ingewikkelde apparatuur moeten bedienen en de omvormers zullen in hun verpakkingen wegroesten.”
Khan had in Pakistan ondertussen een
heldenstatus als de ‘vader van de atoombom’ gekregen en onthulde in 2004 dat
hij tussen 1986 en 1993 nucleaire technologie had verkocht aan Noord-Korea, Libië en Iran. De centrifuges die in Iran en
Libië zijn aangetroffen zijn op de door
Khan gekopieerde 4M gebaseerd en hebben dus een ‘Nederlandse vingerafdruk.’
Maar behalve die drie landen werden ook
Egypte, Syrië, Irak, Saoedi Arabië en Al
Qaida genoemd. Speculaties over z’n potentiële klantenkring werden nog meer
gevoed toen bekend werd dat hij tussen
1997 en 2003 nog 18 landen had bezocht.
Na die onthulling en onder buitenlandse
druk kreeg hij uiteindelijk huisarrest.
Het belang van de lakse houding van
zowel Urenco als de opeenvolgende Nederlandse regeringen bij het mogelijk
maken dat Khan er met de kroonjuwelen
vandoor ging is moeilijk te overschatten.
En de gevolgen hebben de globale proliferatie-agenda van de afgelopen decennia voor een groot gedeelte bepaald. Tot
op de dag van vandaag. Denk alleen maar
aan Noord-Korea en Iran.

GEHEIMHOUDING
Het verzwijgen van de spionage door
Khan is geen uitzondering; het is beleid.
Alles wat in de Gemengde Commissie
besproken wordt is en blijft geheim en
parlementaire controle is vrijwel onmogelijk. Dat is niet iets van decennia geleden. Soms lukt het pas om ergens uiteindelijk toch een vinger achter te krijgen
door informatie die in de verschillende
(Urenco-)landen naar boven komt: over
onder andere de uraniumtransporten
naar Rusland, de plannen voor privatisering en de betrokkenheid bij het Amerikaanse kernwapenprogramma.
Laka zit erbovenop en publiceert er regelmatig over: in Kernenergienieuws en
ook in de nieuwe brochure “Urenco
1970-2020; van Verdrag van Almelo naar
Atom Ausstieg”.
Links naar dit en andere rapporten en
bronnen zijn te vinden op: www.laka.org
/info/urenco/2020-verderlezen.pdf.
Dirk Bannink
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AMSTERDAM, BIJLMER ARENA

Black Lives Matter

ROTTERDAM

Wat een racistische moord
ondanks de geboden sociale afstand
naar boven brengt
aan herinneringen
aan de slavernij
op de katoenvelden
aan symbolische gebaren
– ogenschijnlijk tegenstrijdig –
oproepend tot strijd en liefde
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tussen zwart en wit
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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

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, Ezelsveldlaan
212, 2611 DK Delft of
info@vredesmagazine.nl

Het Vredesmagazine en zijn organisaties
VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

015-7850137. Twitter: @vredesbeweging
Facebook: facebook.com/vredesbeweging

STOP DE WAPENWEDLOOP
VD AMOK is de voortzetting van de samenwerking tussen de
Vereniging Dienstweigeraars (VD) en het Antimilitaristies
Onderzoekskollektief (AMOK). We doen onderzoek op het gebied
van oorlog en vrede en leveren zo een bijdrage tot een radicale
vredesbeweging in de vorm van berichtgeving en analyses. Voor
VredesMagazine maken wij de onderzoeksdossiers.
Giften ter ondersteuning van ons documentatiecentrum en
kantoor (waar ook Vredesmagazine wordt gemaakt) zijn welkom
op NL28INGB 0005 5676 07 t.n.v. VD AMOK Utrecht.
Twitter: @keesamok sinds vijf jaar vrijwel dagelijks tweets over
kernwapens, wapenhandel en militaire interventies.
Blog: troepenbewegingen.blogspot.nl – enkele malen per week
berichten over militaire bases, troepenverplaatsing, bewapening en
geheime diensten.

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

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

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

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

How did we get here? Vier analyses van de huidige crisis m.b.t.
COVID-19 te vinden op www.wilpf.org

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:
20

VREDESMAGAZINE nr. 4-2020

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

De prijsuitreiking van de Journalist van de Vrede vindt plaats op
19 september in het Stadstheater van Zoetermeer. (let op: onder
voorbehoud)

VredesMagazine4-2020

31-08-2020

19:36

Pagina 21

Onderzoeksdossier VD

AMOK

CORONA

&

Foto: Simon

de vredesbeweging

DUBLIN

• Politiestaat • Coronawet nee • Afrika •
• Pentagon vs pandemie • Anders Verder •
Dit dossier is een product van VD AMOK. Redactie: Kees Kalkman, Henk van der Keur, Jan Schaake

VredesMagazine4-2020

31-08-2020

VD AMOK

19:07

Pagina 22

Onderzoeksdossier

Corona en politiestaat

Tegenstrijdigheid
van de lockdown
De corona-pandemie heeft regeringen ertoe gebracht een reeks
beleidsmaatregelen op de maatschappij los te laten waarop al snel het etiket
lockdown is geplakt. Het kwam neer op het stilleggen van flinke delen van het
openbare leven: het verbieden van bijeenkomsten boven een bepaald aantal
deelnemers, verboden om buitenshuis te gaan behalve voor noodzakelijk
geachte doelen, sluiten van horeca en allerhande niet-essentieel geachte
instellingen, bedrijven en dienstverlening. Hoe dan ook hielden ze een
ernstige beperking in van de bewegingsvrijheid van mensen.

H

et uitgesproken doel was: contacten tussen mensen drastisch
verminderen, zodat de overdracht van het virus en daardoor de verbreiding van de pandemie werd tegengewerkt. Maar het was snel glashelder dat
gezagsdragers – vooral de gewapende en
geüniformeerde varianten – de bevoegdheden op basis van het lockdownbeleid
omzetten in golven van repressie. Het varieerde enorm per land. In Nederland
deelden legioenen BOA’s duizenden boetes uit als mensen in iets te grote aantallen iets te dicht bij elkaar stonden. Vier
kon al te veel zijn, zo ontdekte een echtpaar en twee (schoon)familieleden die
samen op de stoep taart stonden te eten
in Schiedam.i
Bij het instellen en afdwingen van
lockdowns was selectiviteit schering en
inslag. Gevangenissen beperkten bezoekregelingen om besmettingsgevaar tegen
te gaan. Bewakend personeel kon de gevangenis in en uit met virus en al, want
tijdens het dieptepunt van de lockdowns
afgelopen voorjaar was het testbeleid een
nog grotere aanfluiting dan nu. Kennelijk
was besmetting alleen maar erg als het
door bezoekers gebeurde. En terwijl politie in Duitsland en Frankrijk en Italië en
ook in Nederland jongeren die aan het
chillen waren als gezondheidsrisico en/of
staatsgevaar bejegende, togen arbeiders
elke ochtend noodgedwongen naar hun
werk, zonder mondkapjes, zonder de
mogelijkheid tot onderlinge afstand,
zonder bescherming. Slachthuizen werden al gauw besmettingshaarden. Horeca
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dicht maar fabrieken open is inconsistent, het virus wordt zo hooguit wat afgeremd, niet daadwerkelijk teruggedrongen. Erg goed voor de geloofwaardigheid
van het beleid was het ook niet. Het redden van de economie was blijkbaar nog
net iets belangrijker dan het redden van
mensenlevens.

SHUTDOWN VAN ONDEROP
Tegelijk dringt de vraag zich op of je de
fysieke afstand ook niet zonder staatsdwang en repressie zou kunnen bereiken.
Wat als het horecapersoneel zelf zou zeggen: wij weigeren onbeschermd ons werk
te doen, wij eisen adequate bescherming
want wij staan de hele dag tussen klanten
die ons kunnen besmetten en wij hen?
Wat als docenten, samen met ouders en
leerlingen, besluiten de scholen stil te leggen als er geen adequate bescherming –
mondkapjes, halvering van de klassengrootte, onderlinge afstand – georganiseerd kan worden? Wat als het personeel
van slachthuizen de boel gewoon stillegt
zolang corona woedt? Wat als een zelfgeorganiseerde maatschappij via een shutdown-van-onderop het effect bereikt dat
een lockdown van bovenaf probeert te
bereiken, maar dan zonder de bijbehorende repressie? Ik begrijp al sinds maart
volstrekt niet waarom linkse, radicale
mensen zo’n aanpak niet of nauwelijks
hebben gepropageerd, maar zich voornamelijk hebben beperkt tot het kritiseren
van de bewust nonchalante regeringsaanpak enerzijds, de repressie anderzijds.
Waarom hebben we als anarchisten niet

gezegd: de strijd tegen de pandemie is
onze strijd, niemand gaat ons redden,
dus doen we het gezamenlijk zelf?
De strijd tegen repressie kreeg wel aandacht, maar al snel bleek precies dat problematisch. Vanuit rechtse ondernemings- annex conspiracykringen werd
het verhaal gepusht dat de lockdown helemaal niet bedoeld was om de pandemie
af te remmen, maar louter om de repressie op te voeren. De conspiracyvariant
ging zo ver dat ze corona als een ernstige
ziekte hetzij helemaal ontkende – het is
een verzinsel, een hoax, nietwaar? – hetzij
bagatelliseerde als hooguit een griepje.
Het verhaal werd al snel dat degenen die
het virus serieus namen, waarde hechtten
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meest benepen variant van eigen verantwoordelijkheid die je je kunt bedenken:
dat moet ik toch zelf weten? Mensen
wensten zelf uit te maken of ze zich aan
risico’s blootstelden. Maar daarbij wensten ze dus feitelijk ook uit te maken of zij
anderen aan risico bloot mochten stellen.

Foto: Bits of Freedom

EXCUUS VOOR REPRESSIE?

aan afstand houden en mondkapjes
droegen, gezagsgetrouwe ‘schapen’ waren. Er was helemaal geen ernstig probleem, we werden bang gemaakt door de
machthebbers die aan corona een prachtig excuus ontleenden om de maatschappij om te vormen tot een dictatuur, een
totalitaire samenleving. Dit geluid kwam
vooral van rechts en uiterst rechts. Maar
hier en daar hoorde je ook linkse en anarchistische mensen dit betogen. Terechte
afkeer van repressie, legitieme bezorgdheid over ondermijning van vrijheden
gingen over in een hard rechts verhaal
waarin vrijheid vooral ondernemingsvrijheid betekende, en gezondheidsvraagstukken werden versmald tot de

Een als vrijheidsdrang vermomd recht
van de sterkste was de ondertoon. Als jij
bang bent, blijf jij toch lekker binnen? Als
je maar niet denkt dat ik voor jou ga binnenblijven of een mondkapje – in dit reactionaire vertoog al gauw ‘muilkorf ’ genoemd – ga dragen. Aldus het Evangelie
van Willem Engel, waarvan sommige
leerstukken helaas ook onder serieuze radicalen werden gepropageerd. Zo zag je
op anarchistische websites essays van de
radicale filosoof Giorgio Agamben opduiken. Ook voor hem kwam het beleid
om corona te bestrijden via lockdowns
en quarantainemaatregelen neer op de
invoering van een totalitaire maatschappij. Geen relativering, amper oog voor de
‘zogenaamde coronavirus-epidemie’ii
zelf als ernstige levensbedreigende realiteit. Corona was een excuus voor repressie, weinig meer.
Dit verhaal viel in maart al nauwelijks
serieus te nemen Maar de drastische
vorm die de lockdown her en der aannam, gaf het nog enige geloofwaardigheid. Inmiddels zijn in land na het land
de lockdownmaatregelen verregaand teruggeschroefd naarmate de besmettingen – mede als gevolg van die maatregelen – terugliepen. Daarmee kreeg het verhaal dat corona een smoes was en de politiestaat het eigenlijke doel van regeerders, al een lelijke knauw. Je laat als
machthebber je doel toch niet meteen
varen als de smoes een beetje uit beeld
verdwijnt? Als totalitaire ambities de belangrijkste drijfveer waren, zouden
machthebbers een nieuwe smoes bedacht hebben en de lockdown permanent gemaakt hebben. Dat gebeurt echter
nergens.
Integendeel, regeringen tuimelden afgelopen maanden over elkaar heen in
hun haast om de horeca weer open te
gooien, het toerisme en het uitgaansleven ruim baan te geven en kinderen weer
naar school te sturen. Ze gaven ons maar
wat graag die vrijheid terug die ze ons
eventjes hadden afgepakt: de vrijheid om
grif geld uit te geven en de economie
draaiende te houden. De legioenen
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BOA’s verklaarden zich openlijk machteloos tegen het niet langer naleven van coronaregels. Boetes werden schaars. De
politiestaat keerde goeddeels terug naar
de pre-corona-realiteiten, die overigens
ernstig genoeg waren. Niks totalitaire
maatschappij, tenzij we het kapitalisme
als zodanig een soort totalitarisme toeschrijven. Daar is veel voor te zeggen,
maar dat gold voor de corona-pandemie
ook al. Maar toen draaide de horeca, het
uitgaansleven en ook de dansschool van
Willem Engel nog gewoon, dus was er
toen geen politiestaat...
Opvallend in strijd met de redenering
waarin lockdowns primair gezien werden als het promoten van autoritair bestuur, was de houding van autoritaire bestuurders zelf. De wereld is momenteel
gezegend met een reeks rechts-autoritaire leiders, via verkiezingen aangewezen
maar dictatoriaal van houding en instelling: Bolsonaro in Brazilië, Boris Johnson
in Groot-Brittannië, Donald Trump in
de Verenigde Staten. Bolsonaro is openlijk een fan van militair bewind. Boris
Johnson drukte zijn Brexit erdoor met
autoritaire trucs. Trump weigert te zeggen dat hij vertrekt als hij de verkiezingen
verliest, en hint dat er in dat geval sprake
moet zijn van fraude. Hij stuurde deze
zomer federale veiligheidstroepen naar
Portland tegen Black Lives Matter-demonstranten en schoof daarmee plaatselijk gezag opzij. Dit zijn daden en houdingen die passen bij dictatoriale ambities.
Van dit soort lui zou je verwachten dat
ze corona behendig gebruiken om die
dictatoriale ambities uit te leven. Dat
doen ze ook… maar nadrukkelijk niet
door lockdownbeleid door te drukken en
te verstevigen. Integendeel! Boris
Johnson liep nog handenschuddend en
geruststellend door een ziekenhuis terwijl besmettingen om zich heen grepen.
Bolsonaro viel Braziliaanse gouverneurs
van deelstaten keihard aan als zij wel
lockdowns doorvoerden. Volgens hem
was dat slecht voor de economie, en dat
corona was sowieso maar een griepje.
Stoere mannen konden daar wel tegen en
ja, mensen gingen nu eenmaal wel eens
dood.

‘LIBERATE MINNESOTA!’
Trump tapte uit een soortgelijk vaatje.
Ook hij deed het virus aanvankelijk af als
nauwelijks een probleem. Herhaaldelijk
kondigde hij het verdwijnen ervan aan.
VREDESMAGAZINE nr. 4-2020
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25 JUNI. NO THRILLER TONIGHT IN WESTEND (LONDEN)

Toen dat niet gebeurde, en nadat de VS
niet onder lockdownbeleid uit kwam,
ging Trump tegen dat beleid te keer. Hij
stuurde tweets de wereld in als ‘LIBERATE Minnesota!’ om gouverneurs te pushen de economie snel weer van het slot te
halen en de lockdowns op te heffen. En
dat terwijl rechtse menigten op intimiderende wijze tegen de lockdowns te hoop
liepen. Straatprotest enerzijds en met de
nationale megafoon van het Witte Huis
anderzijds profileerde Trump zich als tegenstander van de lockdown en voorstander van de vrijheid. Natuurlijk stond
hier de ondernemersvrijheid centraal.
Van de vrijheid om je zonder gezondheidsrisico in de maatschappij te bewegen was geen sprake. Van vrijheid om te
demonstreren zonder het gevaar door
politiegeweld te worden geterroriseerd
evenmin.
Ja, Trump wordt steeds openlijker een
dictator en fascistisch demagoog. Hij
hanteert het lockdownbeleid in zijn ambities echter niet als handvat en wapen,
maar juist als doelwit. Als lockdowns primair een middel voor totalitarisme en
politiestaat zouden zijn, is de houding
van dictator-in-spe Trump aan het hoofd
van politiestaat VS ongerijmd. Net als die
van Bolsonaro en Johnson. En net als de
houding van rechtsautoritaire en fascistische geestverwanten in Nederland, Baudet en Wilders. Ook zij maken stemming,
niet voor de lockdowns, maar zeer nadrukkelijk er tegen.
Kennelijk heb je geen lockdowns nodig
24

VREDESMAGAZINE nr.
nr.2-2020
4-2020

als je een autoritair bestel nastreeft. Dat
vond trouwens ook Loekasjenko, op het
moment dat ik schrijf helaas nog president/dictator van Wit-Rusland. Hij vond
de drukte over corona ook maar flauwekul. Ook volgens hem was het een griepje. Hij prees sauna en wodka aan als medicijn of preventiemiddel. Lockdowns?
Nergens voor nodig, slecht voor de economie. Corona als perfecte smoes voor
dictatuur en totalitarisme? Juist bij beoefenaars van het ambacht van dictator en
voorvechters van totalitarisme was er rijkelijk weinig van te bespeuren. Zij prefereerden de dictatuur van de winstgevendheid, en offerden genadeloos hele
bevolkingen aan het voortwoekerende
coronavirus op.

LAPMIDDEL
In werkelijkheid is het lockdownbeleid
een lapmiddel van beleidsmakers om te
stroomlijnen en te beheersen wat toch al
aan het gebeuren was: het stilvallen van
de economie omdat mensen uit angst en
paniek thuis begonnen te blijven. Tegelijk is het wel degelijk een middel om de
opmars van het virus af te remmen. Ongebreidelde verbreiding van corona zou
immers tot een zo snelle groei van het
aantal zieken en doden leiden, dat de
maatschappij erdoor ontwricht zou raken. Dat zou precies dat aspect van de
maatschappij raken dat voor regeerders
de hoogste prioriteit had: de economie.
Die moest winstgevend blijven draaien.
Al te omvangrijk ziekteverzuim bedreigt

die economie. Als iedereen thuisblijft,
stort de afzet van winkeliers in, net als de
omzet van de horeca. Bovendien: een om
zich heen grijpende ziekte waartegen het
openbaar bestuur niets onderneemt, ondermijnt de legitimiteit van dat bestuur.
Ook daarom voerden regeringen lockdowns door, ook als ze er nauwelijks in
geloofden: om hun geloofwaardigheid te
redden en zich als beschermer van een
logischerwijs bange bevolking te presenteren.
Jazeker, ook lockdowns schaadden die
afzet en die omzet. Maar bij het afremmen van de pandemie konden die weer
op gang komen. Ongereguleerd om zich
heen grijpen van corona was veel bedreigender. Daarom grepen regeringen naar
lockdowns: als paniekmaatregel. Ja, de
economie viel vervolgens goeddeels stil.
Maar er is redelijk wat bewijs dat de economische terugval al had ingezet voordat
de lockdowns van kracht werden. Niet de
lockdown verlamde de economie. Dat
deed de pandemie zelf al. Het terugdraaien van lockdowns zal daarom de economie weinig helpen: zodra het virus om
zich heen grijpt, gaat de boel weer dicht.
Ook waar de boel nog open blijft, zul je
zien dat mensen voorzichtiger gaan doen
naarmate het kwartje valt dat het gevaar
volop terug is.
Paniekbeheersing, gecombineerd met
het afremmen van een pandemie die economisch erg pijnlijk dreigde te worden:
dat waren hoofdmotieven achter het
gangbare lockdownbeleid. Totalitaire
ambities hadden er weinig mee te maken.
Een handvat voor repressie vormde het
lockdownbeleid wel. Afwijzing van die
repressie was, is en blijft legitieme noodzaak. Voor een analyse waarin corona
slechts een smoes is om een alomtegenwoordige politiestaat in te voren, zie ik
echter buitengewoon weinig redenen.
Peter Storm
Anarchist, schrijft op zijn website
https://peterstormt.nl waar het bovenstaande
artikel vroeg of laat ook een plek zal vinden.

1 Han van der Horst, ‘Er klopt iets wezenlijks
niet met de aansturing van de boa’,
Schiedam24, 17 mei 2020 https://tinyurl.com/Schiedam24BOA
2 Giorgio Agamben, ‘Contagion’, Enough 14 –
It’s Time to Revolt, 20 maart 2020 https://tinyurl.com/Enough14Contagion
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Zes argumenten tegen
de coronawet
Dat we vrij kunnen bewegen en spreken,
danken we aan onze grondrechten. Ze vormen
het fundament van onze democratie. Tot half
maart leek dat vanzelfsprekend. We konden
demonstreren en vergaderen wanneer en hoe
we wilden. We konden elkaars hand
vasthouden als we daar behoefte aan hadden.
We konden vrienden en familie opzoeken, naar
een voetbalwedstrijd gaan of een feest geven.
Maar toen kwam Corona.

I

nmiddels zijn we een paar maanden
verder. De grootste piek in ziekenhuisopnames is voorlopig en hopelijk
definitief achter de rug. Maar terwijl het
leven weer langzaam op gang komt, wil
de regering juist verder snoeien in onze
vrijheden met een ingrijpende ‘Tijdelijke
wet maatregelen covid-19‘, de zogenaamde Coronawet.
Deze wet zal de huidige beperkingen
verlengen voor minstens een jaar, met de
mogelijkheid tot onbeperkte verlenging.
De anderhalve meter wordt wettelijk verplicht. Zonder goede onderbouwing.
Zonder democratisch debat. En zonder
fatsoenlijke controle door diegene over
wie het gaat: de burgers. Burgemeesters
en regering krijgen een onbegrensde volmacht. Parlement en gemeenteraad staan
buitenspel.
De politie kan straks zelfs achter de
voordeur ingrijpen en een huisfeestje opbreken. Demonstreren en vergaderen
kunnen naar willekeur verboden worden. Vrijheid, democratie, privacy: al
onze fundamentele belangen worden
met de Coronawet ondergeschikt aan
een breed – en vaag – begrip als ‘gezondheid’.
Waarom moet de wet van tafel? De zes
belangrijkste redenen op een rij:

1 Inperken grondrechten niet
gerechtvaardigd
Grondrechten mogen niet zomaar opzij
worden gezet. Onder alle omstandigheden moeten ze gewaarborgd blijven. Inperken mag slechts in het uiterste geval
en voor korte tijd, en alleen als er geen al-

ternatieven zijn en het algemeen belang
van de ingreep duidelijk is aangetoond.
Maar daarvan is geen sprake; de regering
heeft niet onderbouwd waarom het opgeven van grondrechten noodzakelijk en
onvermijdelijk is.

2 Parlement staat buitenspel
Inperking van grondrechten mag uitsluitend met instemming van het parlement.
Eerste en Tweede Kamer moeten uitgebreid kunnen meepraten over noodzaak,
effectiviteit en de proportionaliteit van
de wet. Dat kan niet als de regering het
parlement geen tijd geeft, zoals nu het geval is. Het was de bedoeling dat de wet op
1 juli in werking zou treden.

3 Deze wet heeft een
onduidelijk doel
De doelstelling van een wet moet helder,
concreet en meetbaar zijn. Het doel van
de Coronawet is onduidelijk. Wiens gezondheid dient de wet? Is het doel om
voldoende capaciteit te behouden in de
gezondheidszorg? Zou de wet ook andere
belangen moeten dienen, zoals belangen
van werkenden en een toekomstperspectief voor de jongeren? Zonder doel weet
je niet of de maatregelen werken.

4 Geen tussentijdse
parlementaire controle
Ook tijdens de looptijd van een wet moet
er parlementaire controle blijven, zeker
als de grondwet in het geding is. De minister van VWS kan in deze Coronawet
steeds nieuwe maatregelen afkondigen
zonder dat het parlement eraan te pas
komt. Dit is ontoelaatbaar in een democratie.

6 Aanpak van de oorzaken van
pandemie en crisis ontbreekt
Een goede wet pakt niet alleen de gevolgen van een probleem aan, maar ook de
oorzaken zoals, in dit geval, de groeiende
circulatie van goederen en mensen, de
handel in dieren, nog los van het capaciteitstekort in de zorg. Hoe gaat de overheid een nieuwe pandemie voorkomen?
Grondrechten beperken terwijl niet tegelijk de oorzaken van de coronacrisis worden aangepakt is onacceptabel. Voor een
goede Coronawet is een fundamenteel
debat nodig over hoe we samenleving en
economie pandemiebestendig, duurzamer en eerlijker maken.
Kortom: deze wet is broddelwerk. Ze is
gebrekkig gemotiveerd. De wet zet de
Eerste en Tweede Kamer buitenspel. Het
ontbreekt aan een duidelijke doelstelling.
De wet criminaliseert fundamentele
grondwettelijke vrijheden en richt zich
niet op de oorzaken van de crisis.
Er kan maar één conclusie zijn: De Coronawet moet van tafel. De regering
moet terug naar de tekentafel voor een
plan dat én het virus helpt bestrijden, én
de grondrechten eerbiedigt, én de oorzaken van deze crisis aanpakt.
Overgenomen van de website coronawetnee.nl.
Een brief met globaal dezelfde inhoud aan
regering en Tweede Kamer werd ondertekend door
onder andere Alex Brenninkmeijer, Klaas de Vries,
Gloria Wekker, Jo Ritzen, Jan Rotmans, Raki Ap,
Maurits Groen, Dick Pels, Judith Sargentini,
Eduard Nazarski.

5 Burgerlijke vrijheden worden
ontnomen en gecriminaliseerd
Je fundamentele vrijheid mag niet via het
strafrecht en met hoge geldboetes worden ingeperkt. Maar in deze Coronawet
ben je al crimineel als je iemand te dicht
nadert. Je oma bezoeken of chillen met je
vrienden wordt mogelijk strafbaar, met
hoge straffen (van 435 tot 4.350 euro).
VREDESMAGAZINE nr. 4-2020
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Hoe het Pentagon
de pandemie te lijf gaat
Op 26 maart van dit jaar kreeg het coronavirus
iets voor elkaar wat geen buitenlandse vijand
was gelukt sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Het dwong een Amerikaans
vliegdekschip, de Theodore Roosevelt, om zijn
patrouille te staken en terug te keren naar een
veilige haven.

T

egen de tijd dat het schip de kade
van het eiland Guam bereikte,
waren honderden zeelieden geïnfecteerd met de ziekte en moest bijna de
hele bemanning worden geëvacueerd. Al
snel werd bekend dat minstens 40 andere
oorlogsschepen van de VS, waaronder
het vliegdekschip Ronald Reagan en de
geleide-wapen-destroyer Kidd te kampen hadden met uitbraken van Covid19. Geen daarvan bereikte de omvang
van die van de Roosevelt en rond juni
was de marine weer in staat om het
grootste deel van de schepen in te zetten
om de afgebroken operaties in te halen,
zij het in een aantal gevallen met een
noodbemanning. Maar inmiddels was
duidelijk geworden dat de traditionele
strategie van de VS om te vertrouwen op
grote, zwaar bewapende oorlogsschepen
als machtsvertoon en om buitenlandse
vijanden te verslaan, niet langer volledig
houdbaar was in een wereld die werd geteisterd door een pandemie.
Voor de korte termijn reageerde de
Amerikaanse legerleiding op deze tegenvallers met een reeks geïmproviseerde
maatregelen zoals het sturen van de nucleaire en strategische bommenwerpers
B-1, B-2 en B-52 voor langeafstandspatrouilles naar regio’s als de Baltische en
de Zuid-Chinese Zee. Power-play dat respectievelijk gericht was op Rusland en
China. En in mei werd de Roosevelt weer
naar het westelijk deel van de Stille Oceaan gestuurd om een oefening met meerdere vliegdekschepen tegelijk uit te voeren.
Als het coronavirus echter een langdurige affaire wordt, vaccins niet effectief
blijken en nieuwe nog dodelijker pandemieën op de loer liggen, is het de vraag of
26
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terugkeer naar de ‘normale’ situatie van
vóór de uitbraak wel mogelijk is. Daarom
zijn strategen in de VS al begonnen een
geheel nieuwe blauwdruk te ontwerpen
voor toekomstige oorlogen in Amerikaanse stijl. De huidige aanpak om gevechtstroepen voorwaarts te stationeren
in nauwe samenwerking met bondgenoten verliest aan geldigheid. Er kan niet
langer worden vertrouwd op honderden
overzeese garnizoenen en grote bemenste
oorlogsschepen. Daarvoor in de plaats
komen killerrobots, zwermen van onbemenste vaartuigen en drijvende bases.
In werkelijkheid zijn de plannen van
de marine voor kleine onbemenste schepen door de uitbraak van de pandemie
alleen maar versneld. De trend was al eerder ingezet. De bouw van moderne oorlogsschepen zoals nucleair aangedreven
vliegdekschepen en geleide-wapen-kruisers was steeds kostbaarder geworden.
Het nieuwste vliegdekschip, de Gerald R.
Ford, kost 13,2 miljard dollar en vertoont
nog steeds gebreken. Bovendien zijn dit
soort schepen in toenemende mate
kwetsbaar voor het soort anti-scheepsraketten en torpedo’s die worden ontwikkeld door landen als China. Het toegenomen bereik van de Chinese op land
gestationeerde anti-scheepsraketten had
de militaire planners al gedwongen rekening te houden met de mogelijkheid dat
hun kostbaarste oorlogsschepen tijdens
een oorlog ver van de Chinese kustlijn
zouden moeten blijven. De marineleiding werkte aan een nieuwe strategie die
wel wordt aangeduid als “gespreide maritieme operaties”. Daarbij zouden in de
toekomst kleinere bemenste oorlogsschepen tijdens het gevecht worden vergezeld door grote aantallen kleine, onbemenste raketboten of maritieme killerrobots.
Op het veranderde slagveld op zee zullen grote aantallen van dit soort onbemenste vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeërs) de oceanen bevaren en van tijd tot tijd contact opnemen met menselijke operateurs aan land
of op commandoschepen. Ze kunnen

langdurig zelfstandig strijd leveren, individueel of in ‘wolvenroedels’ van robots.
Er is nog weinig bekend gemaakt over
het ontwerp van dergelijke robotschepen. Uit verspreide berichten in de militaire pers komt het beeld naar voren van
miniatuur destroyers1 met een lengte van
een meter of zestig, zonder verblijf voor
een bemanning en uitgerust met geleide
wapens.
De vraag is natuurlijk hoe deze robotschepen hun doelen gaan uitkiezen om te
vernietigen. Kunnen ze op hol slaan en
zodoende een conflict laten escaleren?

SLAG LEVEREN OP AFSTAND
De gevechtstroepen van de landmacht en
de mariniers zitten met een vergelijkbaar
probleem als de marine. Sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog heeft de
Amerikaanse militaire strategie eruit bestaan om “voorwaarts slag te leveren”,
dus op of vlakbij het grondgebied van de
vijand. Dit hield militaire bondgenootschappen met allerlei landen over de hele
wereld in, zodat strijdkrachten van de VS
op hun grondgebied konden worden gestationeerd op honderden buitenlandse
bases. In oorlogstijd betekende het, dat
veel landen gezamenlijke operaties met
de VS zouden uitvoeren, in Europa in het
NAVO-bondgenootschap en in Azië op
grond van bilaterale overeenkomsten.
Maar in tijden van pandemie is het vrijwel onmogelijk om duizenden VS-soldaten en hun families te isoleren van de
omringende bevolking (en vice versa).
Bases in Zuid-Korea, Japan, Italië, Djibouti en Koeweit leverden daar dit voorjaar voorbeelden van.
In een wereld van elkaar opvolgende
pandemieën wordt het uitermate lastig
voor het Amerikaanse leger om samen te
werken met hun buitenlandse partners,
in het bijzonder in arme landen waar het
ontbreekt aan adequate gezondheidszorg
en hygiëne. In Irak en Afghanistan is dit
al het geval en dit heeft ertoe geleid dat
Amerikaanse soldaten de gezamenlijke
training met de lokale strijdkrachten
hebben moeten opschorten.
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HET VLIEGDEKSCHIP THEODORE ROOSEVELT STOOMT BEGIN DIT JAAR MET ZIJN BEWAKERS OP IN DE GROTE OCEAAN.

Deze twee krijgsmachtsdelen onderzoeken nu een nieuwe werkwijze: in
plaats van grote zwaar bewapende troepen dichtbij de vijandelijke grens in te
zetten hopen ze kleine, zeer mobiele eenheden te stationeren op eilanden die onder controle staan van de VS of andere
redelijk afgelegen locaties. Van daaruit
kunnen betrekkelijk straffeloos ballistische projectielen met een groot bereik
worden afgevuurd op vitale vijandelijke
doelen. Aan de frontlijn kunnen zulke
strijdkrachten op den duur worden aangevuld met killerrobots, die de taken van
de infanterie zullen overnemen.
Het Korps Mariniers van de VS heeft in
maart 2020 al een dergelijk concept uitgewerkt, Force Design 2030 geheten. Het
houdt een radicale herstructurering van
het Korps in, waarbij zware door menselijk personeel bediende wapens zoals
tanks worden afgeschaft ten gunste van
mobiliteit, vuurkracht van geleide wapens met een groot bereik en onbemenste systemen.
De landmacht vertrouwt zelfs nog
meer op een leger van robots, althans
‘naar keuze bemenste’ systemen. Alle toekomstige zware wapens, waaronder
tanks, pantserinfanterievoertuigen en
helikopters, zullen worden ontworpen
met een robotvariant, die al naar de om-

standigheden kan worden ingeschakeld.
De landmacht versnelt ook de ontwikkeling van artillerie en geleide wapens
met een zeer groot bereik, die aanvallen
op vijandelijke posities vanaf posities ver
achter de frontlijn mogelijk maken. Een
ballistisch Precision Strike Missile
(PrSM) moet een afstand van minstens
500 km kunnen overbruggen. Met een
mogelijk nog groter bereik zou dit wapen
vanuit Japan of het overzeese gebiedsdeel
van de VS Guam op China kunnen schieten en daarmee de traditionele rol van de
luchtmacht overnemen.

NIEUW STRATEGISCH ONTWERP
Vanuit de rol van het leger tot nu toe bezien – inzet van militaire macht in het
buitenland en oorlogvoering – lijkt dit
een verstandig perspectief. Maar als we
uitgaan van een breder veiligheidsbegrip
komt het enorm bijziend voor. Als de
pandemie een blijvend fenomeen wordt,
zijn toekomstige bedreigingen van de
veiligheid van de VS eerder microbiologisch (en economisch) van aard dan militair. Ten slotte heeft de huidige epidemie al meer levens van Amerikanen geëist dan de Koreaanse en Vietnamoorlog
bij elkaar en de ergste economische teruggang veroorzaakt sinds de Grote Depressie. Het leger kan onder deze om-

standigheden mogelijk nog een rol spelen op het gebied van noodhulp en de bescherming van de vitale infrastructuur.
Maar het uitvechten van eindeloze oorlogen in verre landen en wereldwijd
machtsvertoon zal in zulke tijden niet
hoog scoren als het aankomt op het uitgeven van dollars van de belastingbetaler.
Het is onontkoombaar: het VS-leger
moet op zoek naar alternatieve organisatievormen. Maar enorme sommen besteden aan de vervanging van schepen en
tanks uit het pre-corona tijdperk door
killerrobots, voor een eindeloze herhaling van oorlogen in het buitenland is
uiteindelijk niet in het belang van de
Amerikaanse veiligheid. Er is tragisch genoeg iets robotachtigs in deze militaire
denkwijze als het wordt geconfronteerd
met onze wereld in verandering.
Michael Klare
Vertaald en ingekort door Kees Kalkman.
TomDispatch, 19 juli 2020
http://www.tomdispatch.com/blog/176729/

1 Destroyer: oorspronkelijk een torpedojager
of onderzeebootjager. Tegenwoordig een
middelgroot oorlogsschip dat is uitgerust
met geleide wapens.
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Coronavirus en Black Lives
Matter – een dubbele revolutie?
In zijn jonge jaren was professor Yash Tandon
presidentieel adviseur van de regering van
Oeganda, kort na de politieke onafhankelijkheid van het land. Omdat president Milton
Obote de economische structuur van het land
probeerde te veranderen om werkelijke
onafhankelijkheid te realiseren, zoals de
eerste president van Ghana Kwame Nkrumah
voorstond, werd er een coup gepleegd die
leidde tot het bloedige regime van de dictator
Idi Amin Dada tussen 1971 en 1979.

T

ijdens een lange carrière, waarbij
hij het opnam voor de verschoppelingen der aarde in landen als
Zimbabwe en Tanzania maar ook van
hen leerde, werd Tandon de oprichter en
voorzitter van SEATINI (Southern and
Eastern Africa Trade Information and
Negotiations Institute), een organisatie
waarvan het doel is om Afrikaanse landen te helpen effectiever te onderhandelen met neokoloniale instellingen. Tan-

“We zijn getuige van het
ontstaan van een nieuwe
wereld. De oude
beschaving stort ineen
voor onze ogen.”
don heeft ook daarbij boeken geschreven
zoals “Ending Aid Dependence” en “Trade is War”.
Nu terug in Oeganda, sprak Tandon
met de journalist Alex Anfruns over o.a.
zijn werk als intellectueel, de balans van
de westerse ontwikkelingshulp in Afrika,
de 60ste verjaardag van de Afrikaanse
onafhankelijkheid, de risico’s van de Coronavirus pandemie, maar ook de kansen die deze crisis kan bieden om de Afrikaanse soevereiniteit te versterken.
28
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Voor VredesMagazine hebben we een
aantal uitspraken van Tandon uit dit interview vertaald en gegroepeerd per thema.
Het is verbazingwekkend dat er veel
ziektegevallen zijn geweest in Oeganda,
maar dat niemand er aan is gestorven. In
Nigeria, Senegal en Zuid-Afrika zijn grote aantallen mensen overleden. Maar in
Oeganda helemaal niemand! President
Museveni was een guerrillastrijder. Voor
hem is dit net als een guerrilla-oorlog!
Belangrijk is dat Oeganda heel vroeg begonnen is met de lockdown, zelfs nog
eerder dan Engeland. Waarschijnlijk was
het daarmee een van de eerste landen in
Afrika.
In ons land is het ons gelukt om de uitbraak in de hand te houden. Maar dit virus kan muteren. En als dat gebeurt, kunnen we een tweede uitbraak krijgen, zoals
ze nu in China hebben. Het lijkt momenteel te lukken, de regering is begonnen de
winkels weer open te laten gaan en dergelijke. Maar ze zijn bezorgd over wat er de
komende maanden kan gaan gebeuren.
Er zijn andere landen, zoals Rwanda en
Kenia, waar de situatie moeilijker is en
een aantal mensen zijn gestorven. In landen als Zimbabwe en Zuid-Afrika zijn
grote aantallen mensen gestorven. Dus ik
weet niet zeker hoe lang we in Oeganda
nog veilig zijn.
De Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) tussen de EU en Afrikaanse landen hebben de bedoeling om
Afrika te bevrijden uit de Europese slavernij. Maar om u de waarheid te zeggen,
dat wordt een hele lastige klus. En dat
komt omdat Afrika eigenlijk nooit echt
onafhankelijk is geworden. Toen Aziatische landen onafhankelijk werden van
Europa, ondertekenden ze helemaal geen
economische partnerschapsakkoorden
met Europa, welnee! Maar in Afrika bevinden de francofone landen zich in een
neokoloniale afhankelijkheid van Frankrijk en Engeland deed precies hetzelfde
met de Engelstalige landen.
Dus na zestig jaar zijn we in Afrika nog
steeds niet onafhankelijk. We waren ge-

dwongen de Economische Partnerschapsakkoorden met Europa te tekenen.
Het probleem zit op het hoogste politieke niveau. We zijn in staat om ‘onze onderhandelaars’ op de lagere en middelste
niveaus van de bureaucratie te trainen.
Ze zijn goed in staat om te knokken,
vooral de mensen met wie we in Genève
werken. Ze zijn erg goed, ze weten te
overtuigen. Maar het probleem zit in onze hoofdsteden, op het politieke niveau,
aan de top. Dat komt omdat de topmensen telefoontjes krijgen uit Europa en
Amerika: “Teken deze overeenkomst of
we stoppen de hulp!” Heel Afrika heeft te
maken met deze druk, zelfs Zuid-Afrika!
Zuid-Afrika heeft helemaal geen hulp
nodig vanwege zijn bodemschatten.
Maar de politieke leiding is corrupt en
verbonden met Europese en Amerikaanse multinationals die de hulpbronnen en
de bevolking van Zuid-Afrika uitbuiten.

UNCTAD EN DE WTO
In de begintijd van de UNCTAD (de VNconferentie over handel en ontwikkeling
– redactie) was de eenheid van de zuidelijke landen enorm sterk. De toenmalige,
zogenaamde ‘derde wereld’ wilde een
Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO). Die landen slaagden erin een
aantal nieuwe onderwerpen op de agenda van de UNCTAD te krijgen. UNCTAD
was in 1964 opgericht. De WTO (de Wereldhandelsorganisatie) dateert van veel
later – 1995. Maar in de tussentijd, in het
midden van de jaren zeventig, werd het
economisch wereldstelsel opengebroken
door de neoliberale ideologie. Die stond
privatisering toe, het einde van staatsbedrijven en het opheffen van handelsbarrières zoals tarieven en importquota. Die
zaken vormden de agenda van de WTO.
En die penetreerde de agenda van de
UNCTAD. In mijn boek Trade is War laat
ik zien hoe dat gebeurde: de nieuwe onderwerpen, die waren geïntroduceerd
door de ontwikkelingslanden werden
systematisch verwijderd uit de UNCTAD.
Volgens de WTO-overeenkomst moe-
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ten de besluiten worden genomen “op
basis van unanimiteit, zodat iedereen het
eens is”. Dat betekent dat als er geen overeenstemming is, het niet kan worden opgelegd. Maar de grote mogendheden
hebben er een draai aan gegeven: ze hebben nu kleine vergaderingen in zogenaamde ‘groene kamers’, waarvoor de
grote landen in Europa, Amerika, Japan,
Duitsland en een paar grote landen uit de
zuidelijke wereld – zoals China, India en
Brazilië – worden uitgenodigd. Ze nemen beslissingen die dan bindend zijn
voor alle lidstaten. Wanneer kleine landen zoals Oeganda weigeren zich daaraan te houden krijgen ze te maken met
sancties. Zo is de WTO voor ons een vernietigingswapen geworden.

CHINESE ONTWIKKELINGSHULP?
Het Chinese kapitalisme is anders, omdat China nooit landen heeft gekoloniseerd. Hun land strekt zich ver uit buiten
Peking, het is altijd een landmogendheid
geweest, ze zijn nooit de oceanen overgestoken. Het overzeese kolonialisme
kwam pas van de Europeanen. De Chinezen hebben een andere benadering – zoals je ziet bij het One Belt One Road systeem.

Kunnen de Chinezen een imperialistisch land worden? Ik heb geen idee.
Maar voor het moment zijn ze vrienden
van Afrika. Bij investeringen uit Europa
of Amerika willen die onmiddellijk winst
incasseren, zeg binnen zes maanden of
maximaal binnen twee jaar. Daarom
bouwen westerse investeerders nooit infrastructuur zoals wegen, spoorwegen,
bruggen enz. Nee hoor. Maar als de Chinezen komen, investeren ze grootscheeps
in infrastructuur, landbouw, enz. Soms
zijn het 100% schenkingen. En omdat we
nu in Afrika grote problemen hebben
vanwege het Coronavirus hebben de
Chinezen gezegd: “We schrijven alle leningen voor Afrika af ”. Maar dat soort
behandeling krijgen we niet van de Europese landen of Amerika. Zelfs met hun
kapitalistische oriëntatie behandelen de
Chinezen ons toch anders, ook al weten
we niet of dat in de toekomst zo blijft. We
komen nu in een heel andere tijd, een
postkoloniaal tijdperk en dat betekent
dat de regels gaan veranderen – fundamenteel denk ik.

AFRIKAANSE ECONOMIE
Ik begin in dit opzicht toch enigszins optimistisch te worden. Het Coronavirus is

BULAWAYO, ZIMBABWE

een tweesnijdend zwaard. Het is natuurlijk slecht voor de mensen die ziek worden: ze kunnen eraan overlijden. Maar
het Coronavirus heeft ook de internationale handel stilgelegd. Het is fantastisch
dat we niets kunnen importeren uit Europa en Amerika.
Ik ben blij dat de regering hier, in het
geval van Oeganda, de uitdaging heeft
aanvaard. Ik werk op dit gebied samen
met de regering en één van de dingen
waar ik mee bezig ben is industriële importsubstitutie met lokale toegevoegde
waarde. Ik heb daar flink wat tijd ingestoken. We moeten beginnen met de landbouw. Neem bijvoorbeeld katoen en textiel. Vroeger hadden we acht verticaal
geïntegreerde productieketens – van ruwe katoen naar vezel en draad en dan
naar kleding. Die zijn allemaal verdwenen!
Zoals ik in mijn boek beschrijf, moeten
we beginnen met katoen en textiel. Alle
geïndustrialiseerde landen zijn zo begonnen: Amerika, Engeland, Japan, Frankrijk... Ik hoop dat mijn aanbevelingen serieus genomen worden door de regering
en dat de ministers van landbouw en inVREDESMAGAZINE nr. 4-2020
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het afloopt. Trump brengt iedereen in
verwarring. Van de grote landen is China
de enige die het Coronavirus in bedwang
heeft. India is er slecht aan toe.
Omdat ik positief denk, vind ik dat deze dubbele revolutie, namelijk Black
Lives Matter en de pandemie ons kan
helpen ons te bevrijden van het imperiale systeem. Deze twee revoluties bieden
de kans om te beginnen onze relatie met
het Westen te gaan herzien.
En daar moet ik bij zeggen dat China
hierin behulpzaam is. China steekt geld
in de ontwikkeling van infrastructuur.
Dus we verwelkomen de hulp van China,

Foto: Mpofu/ILO

dustrie de handen ineenslaan. Ik ben ook
bezig mensen van de universiteit te rekruteren om de research te doen. Ik hoop
de regering te overtuigen om subsidie te
geven voor de verbouw van katoen en
dan voor het fabriceren van kleding.
Ik weet dat het een lang proces is, maar
we moeten ergens beginnen en het Coronavirus geeft ons te kans. Ik ben blij dat
ik er nog bij kan zijn.
De andere recente gebeurtenis is de
moord op George Floyd. Fascistische elementen in Amerika vermoordden al
tientallen jaren zwarte mensen. Martin
Luther King werd vermoord nadat hij

SCHOONMAKERS OP DE MARKT VAN
BULAWAYO, ZIMBABWE

zich uitsprak voor de bevrijding van de
Afrikanen. Maar nu is het anders! De
mensen worden nu niet alleen in Amerika gemobiliseerd, maar in de hele wereld,
zelfs in het Verenigd Koninkrijk, zelfs in
Azië, overal. Dit is een tijd voor radicale
veranderingen.
Twee dingen zijn gebeurd: het Coronavirus en Black Lives Matter. De zaken zijn
hierdoor echt aan het veranderen. In
Afrika halen de mensen koloniale standbeelden omver! Deze week heeft de universiteit van Oxford zelfs besloten het
standbeeld van Rhodes te verwijderen. Ik
heb daar vijf jaar geleden toen ik in Oxford was nog over geschreven.
Ik denk dat de wereld aan het veranderen is. De Europese beschaving is aan het
ineenstorten. Amerika bevindt zich in
een enorme crisis en ze weten niet hoe
30
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al moeten we met hen stevig onderhandelen, zoals ik in een ander boek heb uitgelegd.
We zijn getuige van het ontstaan van
een nieuwe wereld. De oude beschaving
stort ineen voor onze ogen.

DE AFRIKAANSE IDENTITEIT
Afrika is het enige continent waarvan de
bevolking zichzelf zeer bewust ziet als
Afrikanen. In Latijns-Amerika zijn er
veel overeenkomsten tussen de landen,
maar in de geest zijn ze niet zo verenigd.
De Afrikaanse geest is enorm sterk, hoewel we verdeeld zijn en overheerst worden door het Westen. Ik ben optimistisch
dat vanwege wat er in Amerika gebeurd is
met deze man George Floyd en de wereldwijde vernieuwing van het Afrikaanse bewustzijn, de Afrikaanse identiteit
zich zal laten gelden, zowel in Afrika als
in andere landen.
Ik ben lid van een beweging die de

Pan-Afrikaanse
Vrijheidsbeweging
(PAFM) heet. We willen alle Afrikanen
verenigen, zowel die op het Afrikaanse
continent, als de Afrikanen in de diaspora en mensen in Amerika en de rest van
de wereld die van Afrikaanse afkomst
zijn. Hoewel een groot deel van de discussie draait om een heel sterk spiritueel
en broederlijk contact en hoewel de materiële realiteit voor ons heel divers is,
ben ik hoopvol gestemd dat deze droom
kan worden gerealiseerd. En als dat lukt,
kunnen we onze ideeën omzetten in
praktische programma’s ter plaatse.
Nkrumah heeft gezegd dat de weg naar
soevereiniteit en zelfvertrouwen lang is.
Hoewel we nu politiek onafhankelijk
zijn, hebben we de economische onafhankelijkheid nog niet bereikt. Daarom
is het boek van Nkrumah, “Africa must
unite”, zo belangrijk. Hij heeft gezegd dat
het eerste dat we moeten doen het verkrijgen van de politieke onafhankelijkheid is. Dat hebben we nu. Nu moeten we
werken aan economische onafhankelijkheid.
(De eerste president van Tanzania – redactie) Nyerere zei hetzelfde. Maar terwijl Nkrumah de Afrikaanse Eenheid onmiddellijk wilde, was Nyerere voorstander van een tussenfase waarbij Afrika
eerst op regionaal niveau zou worden
verenigd. Maar ik denk dat de tijd nu gekomen is.
Kijk naar de ineenstorting van het Euro-Amerikaanse imperium, het einde
van het neo-liberalisme na de financiële
crisis van 2007-2008 en nu de Corona
pandemie en de beweging “African Lives
Matter” die inmiddels wereldwijd is geworden. Voor onze ogen zien we een
nieuwe wereld ontstaan – als we ogen
hebben om het te zien en het brein om
het te begrijpen.
Ja, de geest van Nkrumah en Nyerere
leeft voort. En die van Leopold Senghor,
Samora Machel en Nelson Mandela en
van onze drie leiders die in koelen bloede
zijn vermoord – Patrice Lumumba, Steve
Biko en Thomas Sankara.
De weg is nog lang. En nu ik oud aan
het worden ben, ben ik toch vol hoop dat
onze jonge generatie Afrika zal laten opstaan.
Vertaling en bewerking
Kees Kalkman

Bron: The Canary, 21 juli 2020
(https://tinyurl.com/coronafrika)
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Anders Verder
Hoezeer we ook geïnformeerd worden over
de voortschrijdende klimaatverandering, de
noodzakelijke maatregelen om deze tegen te
gaan worden maar niet genomen. Volgens
deskundigen komt dit, omdat de problemen
die ermee samenhangen in ons deel van de
wereld nog niet genoeg als acuut worden
ervaren.

V

oormalig Greenpeace-directeur
Paul Gilding vergeleek de mensheid met de bekende pot water
met kikkers, die op het vuur gezet wordt
en langzaam aan de kook wordt gebracht. Net als die kikkers: we blijven zitten domweg in totale ontkenning en
worden levend gekookt.
De gevolgen van het coronavirus
vormden een veel acutere bedreiging en
leidden wel tot drastische maatregelen.
Plotseling werd onze economie – die tot
dan toe boven alles ging – ondergeschikt
gemaakt aan de volksgezondheid; plotse-

ling ging onze overheid “in dialoog met
de samenleving”; plotseling achtte de
overheid zich verantwoordelijk voor het
inkomen van de gehele bevolking. Worden we dan nu eindelijk wel wakker en
realiseren ons dat onze manier van leven,
het ‘oude normaal’, niet langer houdbaar
is? Dat we naar een ‘nieuw normaal’
moeten, dat veel verder gaat dan de anderhalve meter afstand en het al dan niet
dragen van mondkapjes? Dat we naar
een duurzame economische ordening
moeten, naar een andere politieke ordening, naar een basisinkomen?

VERWACHTINGEN
Middenin de coronacrisis verscheen het
boekje ‘Anders Verder’, een bundeling
van bijdragen van “24 schrijvers over een
wereld na corona” met een inleiding van
onderzoeksjournalist Jeroen Smit. De
meeste bijdragen werden in de eerste weken van de ‘intelligente lockdown’ geschreven en ademen nog hooggespannen

verwachtingen uit. Veel van de schrijvers
zijn onder de indruk van de enorme lotsverbondenheid en creativiteit in die eerste weken van de crisis. An Kramer
schrijft: “Ik lees als ondertiteling bij alle
samenwerkingsvoorbeelden die online
gedeeld worden: ‘Kijk eens wat we samen
kunnen.’ Precies dat is wat mensen raakt,
verbaast en blij maakt.”
“Verandering,” zo betoogt zij, “definiëren we meestal als een beweging in de
status quo, een korte tijd van chaos en
vervolgens herstel en weer rust. Het gaat
over, op een gegeven moment is het
voorbij. Een transitie is iets anders: dat is
een overgang van de ene vorm in de andere. Het wordt nooit meer zoals het was.
Transities ontstaan door in elkaar grijpende ontwikkelingen, die elkaar versterken. Zo ontstaan structurele veranderingen van de maatschappij. (…) De
verandering vindt op alle lagen plaats:
kleinschalig in gedrag en denken, maar
ook in structuren, wetgeving en manieVREDESMAGAZINE nr. 4-2020
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ren van organiseren. Een bekende transitie uit het verleden is de energietransitie
van steenkool naar gas in de jaren zestig
van de vorige eeuw.”
Ook de bovengenoemde Paul Gilding,
aangehaald in de bijdrage van Ynzo van
Zanten, benadrukte dat “de mensheid in
echte tijden van crisis, dus wanneer het
iedereen direct zou raken in zijn eigen
omgeving en levensstijl, creatief en besluitvaardig genoeg is om de nodige oplossingen te bedenken.” Hij noemde
daarbij de Tweede Wereldoorlog als
voorbeeld. “Een tijd waarin het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten in

Net als die kikkers:
we blijven zitten
domweg in totale
ontkenning en worden
levend gekookt.
korte tijd hun maakindustrie wisten om
te toveren tot een wapenindustrie waarin
zelfs vrouwen, die voorheen niet geacht
werden te werken, aan de machines stonden. En hoe die industrie in een paar jaar
tijd ervoor zorgde dat het acute gevaar in
Europa werd neergeslagen. Waarna we
weer in vrede door konden leven.”

VREDESPERSPECTIEF
Dit voorbeeld is illustratief voor het ontbreken van een vredesperspectief in de
bundel. Het gaat over transities naar een
betekeniseconomie, waarin de bijdrage
aan het welzijn van allen boven het maken van winst gaat, naar herstelde relaties
met elkaar en met de aarde, naar nieuwe
vormen van organisatie en besluitvorming. Soms wat zweverig, maar dan weer
wel degelijk concreet en inspirerend en
ook wel de hele wereld omvattend. Een
transitie van internationale verhoudingen naar een vreedzamere wereldordening komt echter niet aan de orde. Wel de
oorlog als dreiging.
Zo waarschuwt Geert Degrande in zijn
bijdrage voor “de grootste financiële crisis die we hebben meegemaakt” waarvan
32
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de coronacrisis niet de oorzaak “maar er
wel een katalysator van is” en stelt dat
pessimisten al vergelijkingen trekken
met de beurskrach van 1929 “waarna een
paar jaar later een wereldoorlog volgde”.
Volgens het door hem aangehaalde
schrijversduo Stevens en Servigne zou
deze crisis “tot een derde wereldoorlog
kunnen leiden”.
Oorlogsmetaforen komen sowieso in
het boek voor. Ann Maes schrijft in haar
bijdrage “De tweede ‘tour of duty’”, dat ze
vlak vóór het begin van de coronacrisis
een journalist antwoordde: “Om van
maatschappijbouwend ondernemen versneld ‘het nieuwe normaal’ te maken, is
er een oorlog nodig”, waarop ze vervolgens vaststelt: “De oorlog is ondertussen
begonnen.” En Anne Griet Brader noemt
corona “een vijand die ons confronteert
met onze nietigheid” en schrijft vervolgens: “En de mens is onvoldoende voorbereid op deze vijand. Geen goede positie
om oorlog te voeren. Tegelijkertijd komt
er een golf van saamhorigheid op gang.
De wereld is voor het eerst verenigd tegen
een gemeenschappelijke vijand.”
In het vorige nummer van VredesMagazine heb ik in het artikel “Tegen corona
of tegen elkaar” al laten zien dat de noodzaak om op het wereldtoneel de onderlinge geschillen te laten rusten en samen
– in overdrachtelijke zin! – de handen ineen te slaan tegen het virus nu niet bepaald – in dezelfde overdrachtelijke zin –
de handen op elkaar heeft gekregen.

GEMISTE KANS?
Volgens het woordenboek heeft het
woord ‘crisis’ als betekenis “een gevaarlijke of moeilijke tijd waarin een belangrijke beslissing genomen moet worden.”
Toch, zo stelt Stephan Ummelen in zijn
bijdrage vast, “gaat het in de media vooral over hoe lang we ons nog moeten aanpassen voordat we weer terug kunnen
gaan naar hoe het was. Daarbij lijken we,
net als bij de financiële crisis van 2008,
een kans voor fundamentele hervorming
te missen.”
In zijn nawoord sluit bedrijfseconoom
Jan Brommerez hierop aan: “Na de zware
bankencrisis van 2008 was er grote hoop
dat het deze keer anders zou zijn. Professor Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit schreef:‘Deze crisis is waarschijnlijk
de redding van onze beschaving.’ Voormalig VN secretaris Kofi Annan liet echter vanuit Davos weten dat we niet te
hard moesten dromen dat alles anders
zou worden. Hij stelde: ‘De enige stabiele

globale oplossing zal komen als de hele
wereld veiligheid kent en kansen op een
betere toekomst. Er zal geen internationale veiligheid zijn zolang mensen arm
zijn en onderdrukt. We dienen meer dan
wat dan ook een nieuwe mindset te ontwikkelen die impliceert dat ik niet duurzaam kan winnen als ik jou laat verliezen.’”

VEILIGHEID NA CORONA
Aan de uitwerking van een dergelijk idee
van ‘inclusieve veiligheid’ wordt nu al
vier jaar gewerkt door de werkgroep Inclusieve Veiligheid die vorig jaar het in
Duitsland ontwikkelde scenario voor een
civiel veiligheidsbeleid in 2040 heeft vertaald. Toen de Duitse projectleider Ralf
Becker tijdens een op 13 december 2019
in Frankfurt gehouden bijeenkomst
werd gevraagd hoe groot de kans was dat
dit scenario werkelijkheid zou worden,
antwoordde hij in alle eerlijkheid dat die
kans niet al te groot was, tenzij zich een
grote crisis zou voordoen. Hij trok daarbij de vergelijking naar een veel recentere
energietransitie dan die we hierboven bij
An Kramer tegenkwamen, namelijk die
van de Duitse Energiewende ingezet
door de kernramp van Fukushima.
Het is jammer dat dit scenario ‘Veiligheid, hoe dan?’ niet in de bundel terecht
is gekomen, maar dat is des te meer reden
er voortvarend mee aan de slag te gaan.
Dat gaan we doen op vrijdagmiddag 18
september a.s. in Amersfoort. Projectleider Ralf Becker zal met ons het scenario
en ook de inmiddels in Duitsland opgedane ervaringen delen, waarna we vanuit
de Nederlandse initiatiefgroep de hoofdlijnen van ons project zullen schetsen en
met de aanwezigen afspraken zullen maken hoe we samen kunnen werken aan de
verdere verspreiding en uitwerking van
het scenario in Nederland.
U kunt u voor deze bijeenkomst aanmelden via info@samenveilig.earth. U
ontvangt dan nadere informatie over
tijd, programma en locatie. De verkorte
Nederlandse versie van het scenario is te
vinden op de website www.samenveilig.
earth. Om vanuit de bundel ‘Anders Verder’ te eindigen met een citaat van Victor
Hugo: “Niets is zo krachtig als een idee
waarvoor de tijd rijp is.”
Jan Schaake
Ron van Es (red.) Anders Verder. 24 schrijvers over
een wereld na corona. StudioKers, 2020. ISBN
9789491835155 267 pagina’s, ? 20.
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KORTE BERICHTEN
Vredesweek

D

it jaar zijn er i.v.m. corona minder
evenementen waar u naartoe kunt.
In het Verhalenhuis te Haarlem en het
Vlaardinger Museum zijn wel tentoonstellingen te zien van het Museum voor
Vrede en Geweldloosheid (www.vredesmuseum.nl). Verder zijn er een aantal
landelijke online lezingen (webinars) die
voor iedereen toegankelijk zijn. Eén gaat
over de lobby tegen kernwapens, de ander over vredesactivisme in Irak. Ook de
Utrechtse Vredesweeklezing 2020 is via
een livestream te volgen. Meer over de
Vredesweek: www.vredesweek.nl

Volkel

Z

aterdag 26 september, is de internationale VN Dag voor de Afschaffing
van Kernwapens. In Volkel organiseren
o.a. Pax en Artsen tegen Kernwapens een
actie met fietsende medische studenten
uit Duitsland en Nederland. Bij de vliegbasis zijn sprekers, muziek en worden
kraanvogels gevouwen worden: geen
nieuwe kernbommen op Volkel en
alle kernwapens de wereld uit!
tinyurl.com/volkel

Wapens zoeken

D

kernwapens en killer robots uit te bannen en te investeren in vrede door conflictpreventie, humanitaire actie en armoedebestrijding. Het manifest eindigt
met een oproep om de natuur te beschermen en klimaatverandering te stoppen.
Alle (vredes-)organisaties kunnen het
manifest ondertekenen.

Eerlijk

B

urgerinitiatief Eerlijk over Kernwapens wil openheid rondom de
kernwapens in Nederland. De opslag van
de wapens in Volkel brengt kosten en risico’s met zich mee. Volgens de initiatiefnemer, Leidse student Jesper Heshusius,
moet duidelijk worden wat deze kosten
en risico’s precies zijn. “Het is ondemocratisch dat ons parlement niet wordt betrokken bij het kernwapenbeleid van onze overheid. Ook kan het dit beleid momenteel niet goed controleren,” aldus
Heshusius.“Wij pleiten dan ook voor een
parlementaire enquête over kernwapens
in Nederland.”
Het burgerinitiatief heeft 40.000
steunbetuigingen nodig om te worden behandeld in de Tweede Kamer. Op
eerlijkoverkernwapens.nl is meer info te
vinden en kunt u uw handtekening zetten. Web: eerlijkoverkernwapens.nl

Iets doen

e wapenindustrie opereert graag in
het duister. Op sociale media, in
blogs, in online archieven, enz. is echter
een enorme hoeveelheid beeldmateriaal
vrij beschikbaar. Open source investigation is een onderzoekstechniek die aan
de hand van dat beeldmateriaal gewapende conflicten documenteert. De resultaten brengen de gevolgen van wapenexport aan het licht. Politici kunnen ermee onder druk gezet worden en ze dienen als bewijsmateriaal bij rechtszaken.
Meezoeken? Schrijf je in voor een
workshop op: tinyurl.com/wzoek

eel vredesorganisaties kampen met
een dringend tekort aan vrijwilligers. Er is behoefte aan: webbeheerders,
verslaggevers, fotografen, organisatoren,
auteurs, influencers, onderzoekers, bestuursleden, hulpkrachten, enz. Soms is
een vergoeding van 5 euro per uur mogelijk. Kent u iemand in uw omgeving die
wel wat zou willen doen? Wijs haar/hem
eens op de mogelijkheden.
Contact: info@vredesbeweging.nl of
015-785.01.37.

Peace S.O.S.

Killer robots

O

H

ok dit jaar heeft Peace SOS weer
een vredesmanifest opgesteld. Het
begint met te stellen dat we allen verantwoordelijk zijn voor “Een wereld waarin
alle kinderen kunnen spelen”. Daarna
worden de wereldleiders opgeroepen om

V

uman Rights Watch publiceerde
recent een rapport waaruit blijkt
dat een groeiend aantal landen de morele plicht erkent om de mensheid te redden van autonome wapens. Autonome
wapens selecteren doelwitten zonder

menselijke controle. Het rapport geeft
een overzicht van de 97 landen die hun
visie op killer robots publiek maakten.
De overgrote meerderheid beschouwt
menselijke controle en besluitvorming
als cruciaal. 30 landen streven expliciet
naar een volledig verbod op autonome
wapens. Nederland lijkt vooralsnog killer
robots aanvaardbaar te achten zolang ze
hun door mensen gemaakte programmatuur niet kunnen veranderen.

Geweldloze actie

P

eace Power organiseert van 10 tot 18
september een training voor jeugdwerkers. In de training leren zij hoe ze
jongeren geweldloos weerbaar kunnen
maken en jongerengroepen kunnen begeleiden in het bijdragen aan maatschappelijke veranderingen in de richting van
een meer vreedzame samenleving.
De inschrijving hiervoor is al gesloten,
maar u kunt nog wel deelnemen aan een
bijeenkomst op 20 september over toepassing in Nederland. Meer info:
contact.peacepower@gmail.com

Koen Vlerick

V

an de hand van Koen Vlerick, de
kunstenaar die zoveel vrede in zijn
werk stopt, verscheen het boek Geachte
mevrouw Angela Merkel. Hij zegt er zelf
over: “Toen ik begin jaren ’70 als tiener
kennis maakte met de kleuren, de kledij,
de muziek en woorden als ‘Make love
Not war’ was ik zo onder de indruk dat de
idee van de flowerpower me nooit meer
heeft losgelaten. Nu zoveel jaren later
blijf ik daarin geloven.” Het boek bevat
123 brieven van hoop & wanhoop. Verkrijgbaar in de boekwinkel.

Globale armoede

D

e afgelopen tien jaar kreeg het idee
voet aan de grond dat armoede wereldwijd spectaculair afnam. Maar dat is
een fabel zo zegt afscheidnemend VN
rapporteur Philip Alston in een pas gepubliceerd rapport. Iedere euforie omtrent dalende armoedecijfers is misplaatst, zeker als de impact van corona en
klimaatverandering mee wordt genomen. Een drastische herziening van het
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armoedebeleid is nodig. Alston pleit ook
voor participatieve vormen van democratie als remedie tegen armoede. Volgens hem zitten we nu met een politiek
systeem waarin mensen die armoede aan
den lijve ondervinden nauwelijks tot
geen stem krijgen.

Recruten games

H

et Amerikaanse leger heeft zich tijdelijk teruggetrokken van het
spelplatform Twitch. Dit gebeurde na
kritiek op het werven van soldaten via de
spellen die het leger erop plaatste. Er was
zelfs sprake van misleiding. Spelers die
dachten een prijs gewonnen te hebben,
kwamen terecht bij een wervingsformulier voor het leger. Ook andere landen
maken gebruik van games voor het werven van militairen.

ICAN

D

e International Campaign to Abolish Nuclear Weapons heeft een
nieuwe website (rise.icanw.org) gelanceerd om te herdenken dat het 75 jaar geleden is dat atoombommen op Hiroshima en Nagasaki vielen. Op de website
kan ook de belofte worden ondertekend
om de overlevenden te steunen in hun
strijd voor het uitbannen van kernwapens.
Verder heeft het ICAN een klein boekje (24 blz.) uitgegeven, waarin elf veelgestelde vragen over kernwapens worden
beantwoord. Downloaden: tinyurl.com/
vrican

Kerk en Palestina

I

n mei waren we getuige van een klassieke afrekening die organisaties te
wachten staat wanneer zij solidariteit
met de Palestijnen uitspreken. Slachtoffer was ditmaal de Nederlandse Raad van
Kerken, met in zijn kielzog de christelijke
kerken in Palestina, waarvoor de Raad
steun had uitgesproken. Een felle aanval
van Christenen voor Israël noopte de
Raad terug te komen op zijn oproep tot
sancties tegen Israël. De Wereldraad van
Kerken handhaafde zijn soortgelijke oproep wel.

Migranten

A

l meer dan 10.000 mensen hebben
een petitie ondertekend tegen het
gebruik van drones om migranten te we34
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ren uit de EU. Tekenen: petition.stopthewall.org

Politiegeweld

O

ne World publiceerde een artikel
over politiegeweld in Nederland
en de rol die racisme daarbij speelt. Sinds
2016 overleden 41 mensen tijdens of kort
na een aanhouding.18 procent van de
overledenen had een ‘wit uiterlijk’; 43
procent was ‘van kleur’ en bij 39 procent
was dat onbekend.
Volledig artikel: tinyurl.com/plgew
In de Eerste Kamer is een wet in behandeling die maakt dat politieagenten
niet meer bestraft kunnen worden voor
doodslag of andere misdaden wanneer
zij buitensporig geweld gebruiken, maar
enkel voor schending van de ambtsinstructie. Petitie hiertegen: tinyurl.com/
plgew2

Videojournaal

S

inds kort verzorgt Omslag een wekelijks videojournaal met nieuws voor
mensen die de wereld mooier willen maken. De thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit komen er
in aan de orde. Ook is het gedurende de
coronatijd elke week Virtuele Vrijdag bij
Omslag. Een ontmoeting via de webcam
van 20 tot 22 uur. Meer info: www.omslag.nl

Venezuela

W

ar Resisters’ International heeft
zich in een verklaring achter de
Venezolaanse vredesorganisaties Laboratorio de Paz en Provea gesteld. Deze organisaties zijn door regeringsfunctionarissen aangemerkt als terroristisch, terwijl ze mensenrechten, waaronder het
recht op dienstweigering, verdedigen. Tegelijkertijd veroordeelt de WRI het met
oorlog dreigende beleid van de VS.

10.000

T

wee maanden geleden werd in vrijwel volledige stilte een dramatische
mijlpaal gepasseerd: in het stadje Beita
op de bezette Westelijke Jordaanoever
viel de tienduizendste Palestijnse dode in
het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds
het jaar 2000. Het slachtoffer was de 15jarige Muhammad Abd al-Karim Hamayel. Sinds 2000, kwamen per maand
gemiddeld 47 Israëli’s en Palestijnen om

het leven. Van hen waren 42 Palestijn en 5
Israëli. Ruim 20 procent van de doden
waren kinderen. Petitie tegen dit geweld:
tinyurl.com/plisrdo

Turkse
dienstweigeraars

H

et Comité van ministers van de
Raad van Europa heeft 4 juni in
ondubbelzinnige bewoordingen te kennen gegeven dat lidstaat Turkije niet langer dienstweigeraars strafrechtelijk mag
vervolgen. Het besluit volgt op klachten
van gewetensbezwaarden en meerdere
organisaties waaronder War Resisters’
International.

Weer kernproeven

I

n de Washington Post van 23 mei staat
dat binnen de regering Trump serieus
gedacht wordt aan het hervatten van
kernproeven. Daarmee zou een moratorium uit 1992 worden doorbroken en de
nucleaire wapenwedloop een nieuwe impuls krijgen, met alle risico’s op een nieuwe Koude Oorlog en een wereldwijde
nucleaire ramp.

Drones

D

e VS heeft aangekondigd het Missile Technology Control Regime
voortaan anders te interpreteren, zodat
meer bewapende drones er buiten vallen.
Dit eenzijdige besluit volgt na mislukte
pogingen van de VS om de andere verdragslanden mee te krijgen in een verdragsaanpassing.

SIPRI jaarboek

I

n juli verscheen het nieuwe Sipri Jaarboek 2020. Daarin een inschatting van
de huidige staat van bewapening, ontwapening en internationale veiligheid. De
belangrijkste conclusie is dat ondanks
een afname van het aantal kernkoppen in
2020 alle kernwapenstaten voortgaan
met de modernisering van hun arsenaal.
Meer info: sipriyearbook.org
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Vrijheidsliederen

O

nlangs verscheen een liedbundel met 18 liederen over vrijheid en het verlangen naar
vrede. Bijzonder is dat niet alleen de
tekst van de liederen is opgenomen,
maar ook de muziek in notenschrift.
Bovendien is een cd bijgevoegd waarop

de liederen zijn ingezongen en gespeeld
door meestal het Alkmaars Straatorkest
(ASO). De bundel is uitgegeven in het
kader van de viering van 75-jaar bevrijding, maar verering van oorlogshelden
komt er niet in voor. Vrijheid wordt hier
verbonden met vrede, sociale rechtvaar-

Tekening Len Munnik voor Trouw

Herdenking Hiroshima

O

p 6 augustus vonden over de
gehele wereld acties en evenementen plaats om de slachtoffers en overlevenden van Hiroshima en
Nagasaki te herdenken en te eren. Ook
in Nederland werd er in een tiental steden door het hele land aandacht besteed
aan kernwapens toen en nu met de gevouwen kraanvogel als rode draad.
Zo werden in Utrecht en in Enschede
kraanvogels gevouwen; en in Zwolle aan
voorbijgangers uitgedeeld. In Den Haag
werd namens de samenwerkende lokale
groepen door PAX / No Nukes een metersgrote kraanvogel van golfkarton met
een boodschap aan Premier Rutte gepresenteerd. Het was de tekst van een petitie

waarvoor PAX 5.800 handtekeningen
had verzameld. Hierin werd Rutte aangespoord zich Hiroshima te herinneren
en het VN-verdrag tegen kernwapens te
respecteren/ondertekenen. In Den Haag
werd, mede op initiatief van de WILPF,
een carillonconcert gegeven vanaf de toren van het Vredespaleis. Dergelijke concerten werden over de gehele wereld georganiseerd door een vereniging van carillons voor de vrede. In Amsterdam was
er een doodligmoment en de mogelijkheid om foto’s te maken op een 3D lanceerinstallatie.

digheid, strijd tegen misbruik van macht
en discriminatie.
De bundel begint met een lied uit
1648 dat de opluchting bezingt die de
Vrede van Münster bracht. Er is een Bulgaars volkslied over de strijd voor vrijheid en tegen het fascisme. Verder een
anti-apartheidslied uit Zuid-Afrika en
veel recente liederen, meestal van de
hand van samensteller Frank Edam.
Dat dit soort liederen gepubliceerd
worden inclusief bladmuziek is uitzonderlijk. Bovendien zijn, waar nodig, aanwijzingen voor de uitvoering door
koren bijgevoegd. Dit maakt de bundel
heel geschikt voor gebruik door koren
en optredens bij vredesactiviteiten.
Bijzonder is ook dat de liedbundel zo
rijk geïllustreerd is. Er zijn acht cartoons
in opgenomen uit de tentoonstelling
“Talen naar Vrede” van het Museum
voor Vrede en Geweldloosheid. Deze
cartoons, van de hand van Len Munnik
en Lex Dirkse, zijn gebaseerd op vredesspreekwoorden. Bovendien maakte Peter Kerker bij elk lied een op dit lied
geënte tekening. De liedbundel zal hierdoor niet alleen in de smaak vallen bij
‘liedjesmensen’ maar heeft iedereen iets
te bieden.
Deze fraai gedrukte liedbundel is een
eigen uitgave van Frank Edam en het
Alkmaars Straatorkest en daarom niet
via de boekhandel verkrijgbaar. Niettemin is hij al aan de tweede druk toe. U
kunt hem bestellen bij de winkel van het
Museum voor Vrede en Geweldloosheid;
www.vredesmuseum.nl/winkel/
boeken.php; tel. 015-785.01.37. Hij kost
15 euro plus 3 euro verzendkosten.
Chris Geerse

Zie ook foto voorpagina
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Zo hard als je kan
Tegen de kreten van populisten
Tegen de hetze, tegen de waan
Tegen ’t geweld van extremisten
Wil ik met jou de stormen doorstaan
’t Gaat de één niet aan
om uit naam van de goden
een ander te doden
Over en uit!
Maar ’t gaat de ander ook niet aan
om de angst te zaaien
het vuur op te laaien
Over en Uit!

Foto: Rolf Dietrich Becke

Wars van al het stigmatiseren
van ras, geloof, of anders zijn
Wars van een mens discrimineren
Wil ik een rots in de branding zijn
Laat horen je stem
om samen te leren
de haat te bezweren
Zo hard als je kan
Laat horen je stem
voor vrede en vrijheid
voor recht en gelijkheid
Zo hard als je kan
Zo hard als je kan
Zo hard als je kan!
Frank Edam
(Alkmaars Straatorkest) – 2005

Uit: Liedbundel, zie Signaleringen, pagina 35

