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Afghanistan

20

commentaar

jaar na de aanslagen
van 11 september 2001
eindigt Amerika’s
langste oorlog (twee keer zo lang als die
in Vietnam) in een complete chaos. De
kosten van deze oorlog zijn nog lang
niet volledig in kaart gebracht en
totaalbedragen variëren sterk. De
Amerikaanse inzet alleen zou al 2
biljoen dollar hebben gekost. Daar
komen de kosten van de (NAVO)
bondgenoten maar ook die van diverse
internationale organisaties nog eens bij.
Dollars wegen niet op tegen
mensenlevens. Daarbij worden vaak
alleen de ca. 4.000 buitenlandse
militairen, ontwikkelingswerkers en
journalisten geteld, maar dat aantal valt
eigenlijk in het niet bij de 66.000
omgekomen Afghaanse militairen en
politiemensen die aan de zijde van de
internationale coalitie werden ingezet,
de 51.000 omgekomen ‘oppositionele
strijders’ en 47.000 gedode Afghaanse
burgers. De aantallen voor gewonden,
getraumatiseerden, ontheemden en
vluchtelingen zullen vele malen hoger
zijn.
Hoe heeft het zo mis kunnen gaan?
Het is nog te vroeg om die – juist ook
voor een vredesbeweging – uiterst
belangrijke vraag te kunnen beantwoorden. Toch hebben verschillende
onderzoekers, militairen, journalisten,
ontwikkelingswerkers en diplomaten de
afgelopen jaren hun twijfels over de
gehanteerde militaire aanpak naar
buiten gebracht. Een militaire vergelijking met de Atjehoorlog, een dikke
eeuw geleden, maakt duidelijk hoe
belangrijk het is om een samenleving die
wezenlijk van de onze verschilt eerst
goed te leren kennen, voordat je daarin

intervenieert. In een tribale samenleving
waarin diverse conflicten gewapenderhand worden uitgevochten en waarin
bovendien een belangrijk deel van de
boeren in het zuiden van het land
afhankelijk zijn van een zwaar beveiligde
opiumproductie, is het veel te simpel
om alle oppositionele strijders als
“taliban” te beschouwen. Temeer omdat
de door de coalitietroepen ingezette
lokale milities niet zelden vooral hun
eigen lokale oorlog uitvochten.
Door 20 jaar lang onder de noemer
van stabiliteit en wederopbouw vooral
de veiligheidssector te versterken, zijn in
Afghanistan vooral de machtsposities,
de financiële middelen en de
wapenarsenalen van verschillende
krijgsheren en hun milities, waaronder
die van de taliban, versterkt. Als er al
vredesonderhandelingen waren, zaten
vooral die krijgsheren of hun
vertegenwoordigers aan tafel. Voor een
duurzame oplossing in Afghanistan had
veel minder met deze strijdende partijen
gesproken moeten worden en veel meer
met leidende figuren in de samenleving
die duidelijk laten blijken het geweld
beu te zijn, zo wordt Afghanistandeskundige Martine van Bijlert
aangehaald door Volkskrant-journaliste
Deedee Derksen in haar boek ‘Thee met
de Taliban’.
In dat boek beschrijft ook Derksen
hoeveel inschattingsfouten er gemaakt
worden, waarbij zij zich vooral op de
Nederlandse inzet concentreert. Ze
vraagt zich af of we niet goed over de
situatie waren geïnformeerd of dat die
situatie ons helemaal niet kon schelen en
andere belangen vóór gingen? Beide
scenario’s vormen volgens haar alle
aanleiding tot een kritisch (parlementair

of onafhankelijk) zelfonderzoek.
Ook de Duitse bondspresident en
voormalig minister van Buitenlandse
Zaken, Frank Walter Steinmeier, liet op
17 augustus jl. in een verklaring weten
dat het mislukken van de inzet in
Afghanistan “fundamentele vragen
oproept voor het verleden en de
toekomst van ons buitenlandbeleid en
onze militaire inzet.” Volgens hem
“bevinden we ons op een politiek
keerpunt dat de wereld zal veranderen.”
Maar volgens hem en ook andere
commentatoren is het nu eerst zaak om
vooral die mensen in Afghanistan te
helpen die als gevolg van onze
inspanningen aldaar nu acuut in gevaar
zijn. Voor- en tegenstanders van de
Afghanistanoorlog zullen het daarover
eens moeten zijn en het feit dat een
brede Kamermeerderheid een motie met
die strekking aannam getuigt daar ook
van. Zoals de bezwaren vanuit het
kabinet tegen die motie de noodzaak
ervan aantoonde. Maar laten we de
noodzaak van een kritisch
zelfonderzoek en de fundamentele
vragen daarbij niet vergeten.
Jan Schaake
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Een pacifistisch geluid
uit Oekraïne
Toen Oekraïne het slagveld werd in de nieuwe
koude oorlog tussen de Verenigde Staten en
Rusland, werd onze vreedzame samenleving
verscheurd door militant binnenlands
nationalisme en de wedloop tussen agressieve
imperialisten. We zouden uit de situatie van
permanente oorlog, economisch en
democratisch verval moeten geraken, maar de
weg naar een hoopvolle toekomst is niet
gemakkelijk.
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pelijk geheugen te wissen dat er lange perioden waren van relatieve vrede met
wijdverbreide gevoelens van universele
broeder- en zusterschap.

HYBRIDE OORLOG
Sterke retoriek, geworteld in een gewelddadige geschiedenis, loopt altijd slecht af.
Toen de NAVO in 2008 een raketafweersysteem in Europa aankondigde en de
aangeprate ‘aspiraties’ van Oekraïne en
Georgië om NAVO-lid te worden verwelkomde, eiste Rusland een eigen invloedssfeer op door militair geweld in Zuid-Ossetië en politieke mobilisatie van de Russische diaspora rond de voormalige
USSR.
Oekraïners werden hierdoor in het
nauw gedreven en gedwongen een kant
te kiezen. Ironisch genoeg bleven we optimistisch en zagen geen “dode hoek”
maar een kans op een democratische
keuze, mogelijk gemaakt door publieke
bijeenkomsten op pleinen (maidan in
het Oekraïens) vooral op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev.
In 2013-2014 verenigden bewonderaars van de ultranationalist Bandera
zich in de Maidan-beweging, een door
het Westen gefinancierde rechts burgernetwerk. Zij begonnen reeksen massale
protesten en rellen tegen de pro-Russi-

PROTEST TEGEN DIENSTPLICHT DOOR
UKRAINIAN PACIFIST MOVEMENT. KIEV,
AUGUSTUS 2019

sche president Janoekovitsj. Ze doorbraken de door de EU en Rusland bemiddelde overeenkomst: een vreedzame
machtsoverdracht aan de pro-Westerse
oppositie en oefenden druk uit om het
gebruik van Russisch in lokale besturen
te verbieden.
Tegelijkertijd lokten bewonderaars van
Stalin, in door Rusland gesteunde rechtse
netwerken (anti-Maidan-beweging), rellen uit tegen de pro-Westerse ultranationalistische politieke elite. Ook steunden
zij de Russische militaire machtsovername op de Krim en de hybride oorlogsvoering in Oost-Oekraïne.
In de oorlog in Donbas tussen Oekraïense en pro-Russische strijders zijn tienduizenden burgers gedood of gewond en
raakten meer dan twee miljoen dakloos.
Volgens de OVSE schenden beide partijen bijna dagelijks het staakt-het-vuren
(Akkoorden van Minsk) en weigert Oekraïne om met de separatisten over vrede
te onderhandelen met het argument dat
zij agenten van de Russische bezetters
zijn.
Geopolitieke ambities prevaleren boven mensenlevens. De gevolgen zijn tra-

- Credit: Ukrainian Pacifist Movement

V

eel van onze problemen worden
veroorzaakt doordat de hele wereld vastzit in het verleden. De
NAVO, een overblijfsel van de Koude
Oorlog, die zich opwerpt als de sterkste
democratische alliantie in de geschiedenis, begon een nieuwe nucleaire wapenwedloop met Rusland en verklaarde zich
tegen het VN-verbod op kernwapens.
Ook tekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Litouwen en
Oekraïne een verklaring waarin zij aanspraak maken op het gemeenschappelijk
erfgoed van het Pools-Litouwse Gemenebest. In de verklaring is sprake van de
“Europese identiteit van Belarussen, Litouwers, Polen en Oekraïners” hiermee
suggererend dat zij opnieuw zouden
moeten vechten tegen het ‘despotische
Rusland’ en dat Oekraïne lid zou moeten
worden van de NAVO.
President Poetin schreef toen een doctrinair artikel over de ‘historische eenheid’ van Russen, Oekraïners en Belarussen. Omdat hun voorouders verenigd
waren in het oude rijk Rus, zouden ze samen pal moeten staan tegenover de vijandige Verenigde Staten en Europese
Unie. Hij benadrukte dat degenen die
Oekraïne tot vijand van Rusland maken
“hun eigen land zullen vernietigen” en
dreigde: “Wij zullen nooit toestaan dat
onze historische gebieden en verwanten
die daar wonen tegen Rusland worden
ingezet.”
Duistere historische verhalen, opgerakeld door politici, leiden tot gevaarlijke
halve waarheden. Door de mythe van
‘wij’ tegen ‘zij’ te voeden proberen invloedrijke mensen uit het gemeenschap-
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gisch, zoals het neerschieten van een burgervliegtuig (MH17) met een Russisch
Bukraketsysteem door separatisten in gevecht met Oekraïense militaire vliegtuigen.
Op de door Rusland geannexeerde
Krim lijden de mensen, ongeacht hun
(on)trouw aan Oekraïne, onder de politieke repressie door de nieuwe autoriteiten of onder de internationale en Oekraïense economische sancties, waaronder
blokkade van toevoer van vers water.
Grootmachten spelen met vuur en organiseren beangstigende, militaire operaties in en rond Oekraïne. NAVO en
Rusland sturen troepen om hun belangen op de grond veilig te stellen en simuleren een zeeoorlog tijdens gevaarlijke
oefeningen in de Zwarte Zee. In een wapenwedloop met de Russische (met
kernwapens uitgeruste) marine op de
Krim, wil de NAVO twee marinebases in
Oekraïne bouwen.
Elke partij vertelt in een meeslepend
verhaal, dat het om een ‘rechtvaardige
oorlog’ en zelfverdediging gaat. Verhalen
die bij nadere beschouwing halve waarheden bevatten en dus vals blijken. Deze
verhalen zijn illustratief voor de WRIbeginselverklaring van 1921: “we mogen
geen enkele oorlog steunen, agressief of
defensief, in gedachten houdend dat moderne oorlogen door regeringen steevast
worden aangemerkt als defensief ”.

MILITARISERING
Hybride oorlog corrumpeert en vernietigt alle vreedzame levenssferen. Meedogenloze, populistische netwerken, extreem-rechtse sentimenten en haatpropaganda lokken meer en meer bloedvergieten uit. Neonazi’s vochten aan beide
zijden in de Donbas-oorlog. De Russische Nationale Eenheid en het Varyag
Bataljon voor de separatisten en het
rechtse Oekraïense Vrijwilligerskorps en
het Azov Bataljon voor de regering. Teruggekeerd naar huis, leren ze de kinderen om te haten en te vechten in gemilitariseerde ‘patriottische zomerkampen’.
Nieuws is geen nieuws meer, media
zijn geen media, het is Russische of Westerse propaganda in een informatieoorlog. Hetzelfde geldt voor onderwijs en
wetenschap. Het recht beschermt in
plaats van mensenrechten de politiek opportune rechten van ‘ons volk’ en straft
‘vijanden’ zo streng mogelijk.
Door dit alles is de Oekraïense samenleving gepolariseerd. Nationalisten weigeren elke concessie aan Rusland. Ze ver-
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zamelen rellende menigten tegen de Akkoorden van Minsk en leggen tegenstanders met geweld het zwijgen op. En
rechtse voorstanders van Rusland en het
Sovjetverleden roepen op tot vrede, maar
kiezen feitelijk de kant van Rusland.
President Zelensky, verklaarde dat de
vrede die hij beloofde ‘op onze voorwaarden’ moest zijn en maakte pro-Russische
media onmogelijk, zoals eerder gebeurde
met Russische sociale netwerken en taal.
Zijn partij wil de militaire uitgaven van
1,5% verhogen tot 5% van het bbp. Met
hun parlementaire meerderheid drukken ze vele militaristische wetten door,
zoals draconische straffen voor ontduikers van de dienstplicht, de oprichting
van nieuwe ‘nationale verzetsstrijdkrachten’, uitbreiding van de strijdkrachten
met 11.000 man en de oprichting van lokale eenheden voor de verplichte militaire training van miljoenen mensen. Zo
kan de hele bevolking gemobiliseerd
worden voor een oorlog met Rusland.
Dienstweigeraars hebben weinig kans
op wettelijke bescherming of op erkenning van hun overtuigingen in Oekraïne
en Rusland, laat staan in de separatistische ‘volksrepublieken’. De vervangende,
niet-militaire dienst is nauwelijks toegankelijk en is discriminerend en bestraffend van aard.

een toegeworpen, bijtende stof. De politie slaagde er niet in de daders te arresteren.
In de science-fiction oorlogsfilm “Outside the Wire” wordt voorspeld dat eindeloos geweld Oekraïne de komende decennia in een woestenij zal veranderen.
De enige manier om zo’n grimmige toekomst te voorkomen is te leren hoe je
vrede kunt bereiken met vreedzame
middelen, maar er zijn weinig mensen
die hierin geloven en eraan werken.
Ondanks de uitdagende omgeving
proberen wij vrede te stichten in de geesten en voor het werkelijke leven van de

Dienstweigeraars
hebben weinig
kans op
wettelijke bescherming
of op erkenning van hun
overtuigingen in
Oekraïne en Rusland,

HOOP OP VREDE
Uit opiniepeilingen blijkt dat de meerderheid van de bevolking vrede eist,
maar meer vertrouwen heeft in de strijdkrachten dan in enige andere politieke
instelling. Dit geloof in ‘vrede door overwinning’ is het resultaat van politiek analfabetisme en gebrek aan vredescultuur.
Door internationale organisaties gefinancierde vredesopbouwprojecten helen
sommige oorlogswonden, maar zijn gericht op sociale cohesie rond een militante nationale identiteit. Vele vermijden het
woord ‘vrede’ omdat dat zou behoren tot
de ‘Russische wereld’.
Consequente pacifisten, religieus of seculier, zijn een kleine minderheid, die in
het beste geval worden behandeld als
dromers maar meestal als verraders. Pacifist Ruslan Kotsaba, die in 2015 in een
YouTube-video de mobilisatie voor de
Donbas-oorlog aan de kaak stelde, werd
gevangengezet wegens landverraad, vrijgesproken en opnieuw berecht. Bij elke
zitting werd buiten betoogd door een
haatdragende menigte. Onlangs werd hij
op het station aangevallen door neonazi’s, hij verloor het zicht aan één oog door

laat staan in de
separatistische
‘volksrepublieken’
mensen. Dit doen we op basis van een
consequent pacifisme, overeenkomstig
de verklaring van War Resisters’ International, waarbij we gebruik maken van
onze rechten en beperkte middelen. Om
vooruitgang te boeken, moet de wereldwijde vredesbeweging een universeel
vredesplan ontwikkelen en uitvoeren dat
effectiever en realistischer is dan de strategieën van de nieuwe koude oorlog.
Yurii Sheliazhenko,
secretaris van de Ukrainian Pacifist
Movement, specialist in mediation en
conflict hantering, journalist en jurist

Vertaling: Chris Geerse
Zie ook: worldbeyondwar.org
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Denk civiel en inclusief

Stop het
veiligheidsdenken
In augustus 2020 bracht de onderzoeksafdeling van het Europees Parlement het
rapport ‘Peace and Security in 2020’ uit. In het
begin van het document staat een opsomming
van ‘bedreigingen voor vrede en veiligheid in
de huidige mondiale omgeving’. Naast meer
traditionele ‘gevaren’, zoals actieve of
sluimerende conflicten, nucleaire proliferatie
en terrorisme, prijken bijvoorbeeld
ontheemde mensen, klimaatverandering en
desinformatie op de lijst.

Z

owel binnenlands als internationaal worden steeds meer problemen en verschijnselen geframed
als een veiligheidsprobleem. Je ziet dit in
sterke mate bij bijvoorbeeld migratie,
maar ook bij uiteenlopende zaken als klimaatverandering, drugsproductie en smokkel, religieus extremisme, georganiseerde misdaad en pandemieën worden
in zulke termen neergezet.
Eind jaren ’90 ontwikkelde de zogenaamde Copenhagen School, een stroming binnen veiligheidsstudies, de theorie van securitisering om dit fenomeen te
duiden. In 2011 vatten dr. Beatrice de
Graaf en mr. dr. Quirine Eijkman, beiden
destijds verbonden aan het Centrum
voor Terrorisme en Contraterrorisme
van de Universiteit Leiden, dit samen in
een theorie: “Het begrip securitisering
verwijst naar het proces dat steeds meer
beleidsaangelegenheden in het domein
van nationale veiligheid getrokken worden en dat veiligheidsmaatregelen op
steeds ruimere schaal worden toegepast.”
Cruciaal daarbij is ook de publieke acceptatie dat een specifiek probleem altijd
naar het terrein van veiligheid verschuift.
Het proces van securitisering heeft op
vele vlakken vergaande gevolgen. Wanneer iets eenmaal een veiligheidspro-
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bleem is, wordt de oplossing steevast gezocht in mogelijkheden om dat probleem te elimineren, in te dammen en/of
buiten de deur te houden. Dat vertaalt
zich in inzet van steeds meer mensen en
middelen (militair, geheime diensten,
politie) om de veronderstelde gevaren te
lijf te kunnen gaan en controle uit te
kunnen oefenen. Waar dat minder voet
aan de grond krijgt worden horrorscenario’s opgevoerd om de geesten alvast rijp
te krijgen voor volgende stappen.
Tijdens het jaarlijkse 2.Dh5-festival
voor wereldversleutelaars, dat in februari
dit jaar wegens corona volledig online
moest plaatsvinden, gaven vier personen,
onder leiding van facilitator Chris de
Ploeg, presentaties over ontwikkelingen
van securitisering op binnenlands en internationaal vlak. Na een inleiding van
Chris, waarin hij bovenstaande punten
naar voren bracht, kwamen Jaïr Schalkwijk (Controle Alt Delete), Lotte (werkzaam bij Bits of Freedom, sprekend op
persoonlijke titel), Maartje (Stop the War
on Migrants) en Wendela de Vries (Stop
Wapenhandel) aan het woord. Zij gingen
vervolgens met elkaar en met de deelnemers aan de sessie in gesprek over overeenkomsten in deze ontwikkelingen en
over wat er tegenover te stellen.

Controle Alt Delete is een organisatie
die zich inzet tegen etnisch profileren en
tegen buitenproportioneel politiegeweld. Jaïr ging in zijn bijdrage in op de
uitbreiding van geweldsmiddelen voor
de politie in Nederland. De focus lag
daarbij op de nieuwe Wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar. Op de
fractie van Denk na had toen de volledige
Tweede Kamer al met de nieuwe wet ingestemd, maar over de toepassing komen
achteraf nog steeds vragen.

RUBBER KOGELS
Deze wet breidt namelijk de mogelijkheden voor geweldgebruik door de politie
uit, zoals het uitrusten van alle agenten
met een stroomstootwapen (taser) en
ruimere bevoegdheden voor gebruik van
vuurwapens en rubber kogels (hoewel
die nog geen onderdeel van het wapenarsenaal zijn). Er zijn weinig beperkingen
ten aanzien van die laatste twee middelen
opgenomen, waardoor de taser volgens
de nieuwe regels ingezet kan worden tegen een ieder die zich verzet tegen arrestatie voor welk onnozel feit dan ook, en
rubberen kogels tegen iedereen die de orde zou verstoren, waaronder bijvoorbeeld demonstranten.
De wet regelt daarnaast een nieuwe
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Lotte houdt zich bij Bits of Freedom
bezig met de thema’s veiligheid en privacy. Zij wees erop dat ‘veiligheid’ vaak als
waarde centraal wordt gesteld bij politieke besluitvorming omtrent de inrichting
van de publieke ruimte, bijvoorbeeld bij
het gebruik van surveillancetechnologie.
Veiligheid, als collectief goed, en privacy,
als vermeend individueel privilege (dat
in werkelijkheid evengoed een collectief
iets is), worden dan tegenover elkaar gesteld, terwijl het prima mogelijk is om
beiden te bereiken. Meer surveillance betekent niet meer veiligheid, maar vooral
het verzamelen van meer gegevens met
alle risico’s van dien.
Een gelijklopende ontwikkeling is dat
organisaties in het veiligheidsdomein,
zoals de politie, overal een rol in krijgen
en toegang krijgen tot security-infrastructuur die met een ander doel is aangelegd. De publieke ruimte en de openbare orde worden steeds meer in termen
van veiligheid beoordeeld. Zo worden
bijvoorbeeld demonstraties gezien als
een verstoring in plaats van een onderdeel van de openbare orde, waardoor ertegen optreden voor de hand komt te liggen.
wijze waarop geweldgebruik beoordeeld
wordt. Onderdeel daarvan is dat politiemedewerkers in geval van ongeoorloofd
geweldgebruik niet voor de gewone strafrechter komen, maar dat dit behandeld
wordt in een speciale ‘blauwe kamer’ binnen rechtbanken in het kader van een
schending van de ambtsinstructie in
plaats van het toepassen van gewone
strafrechtelijke bepalingen ten aanzien
van bijvoorbeeld mishandeling of doodslag.
In de Eerste Kamer waren linkse partijen, die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer hebben zitten slapen wel kritischer, mede door de Black Lives Matterdemonstraties van vorig jaar. Ze konden
echter geen meerderheid tegen het wetsvoorstel in stelling brengen. Controle Alt
Delete riep dan ook op zelfs rechtse partijen te benaderen met het verzoek tegen
te stemmen. Het was immers van belang
te weten dat de maatschappelijke veiligheid de afgelopen tien jaar juist is toegenomen; er was dus geen ‘objectieve’ reden
voor nieuwe maatregelen, alleen politici
en bedrijven proberen ons onveiligheid
aan te praten. Na verschijning in het
Staatsblad (12 mei 2021, nr. 34641) kwamen er in beide Kamers alsnog bezwaren
tegen de uitvoeringsinstructies.

GEZICHTSHERKENING
Een gevolg van de maatschappij opvatten
in termen van deze ‘risicosamenleving’ is
het creëren van een markt voor tech bedrijven die allerlei nieuwe technologieën
introduceren en propageren. De toepassing daarvan heeft vergaande gevolgen,
bijvoorbeeld aangaande het constant
volgen van burgers in het kader van
crowdmanagement. Het monitoren van
gedrag, waarbij soms met behulp van
kunstmatige intelligentie bepaald wordt
wanneer dit ‘afwijkt’ van wat als normaal
wordt gezien, is een andere zorgelijke
ontwikkeling. Zo ontstaat een infrastructuur waarin mensen in de richting van
een specifieke norm worden gedwongen
om niet door het systeem als verdacht
eruit gepikt te worden. Bovendien komt
hierbij vaak bias om de hoek kijken, zoals
het (indirect) selecteren op huidskleur.
Alle zo verzamelde gegevens wordt niet
alleen door overheden gebruikt, maar
ook voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen welke reclames
mensen voorgeschoteld krijgen.
Ruim zestig organisaties vanuit heel
Europa hebben de handen ineengeslagen
in de campagne ‘Reclaim Your Face’ om
op Europees niveau een verbod te krijgen
op het gebruik van de nu meest ingrij-

pende technologie, biometrische surveillancetechnologie, zoals gezichtsherkenning.

INDUSTRIE
Wendela van Stop Wapenhandel richtte
zich op de rol van de wapenindustrie in
securitisering. Deze industrie is een drijvende kracht achter dit proces. Ze is altijd
op zoek naar nieuwe markten en is er
steeds als de kippen bij om technologische oplossingen voor sociale en economische problemen naar voren te schuiven. Het is echt een aanbod gedreven sector, op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden. Daarbij wordt ook naar ‘civiele’
toepassingen gekeken, zoals de inzet van
drones voor crowd control. Voor bestuurders en politici is dit eveneens een
aantrekkelijk concept. De inzet van nieu-

Wapenbedrijven
verdringen
werkgelegenheid in de
civiele sector, die
inmiddels ook
voorop loopt in de
ontwikkeling van nieuwe
technologieën.
we technologieën doet het goed als toonbeeld van daadkracht en komt vaak beter
over dan het zoeken naar oorzaken en
daadwerkelijk oplossen van problemen.
Voor de industrie is het van belang dat
er voldoende geld binnenkomt om onderzoek naar nieuwe technologieën te
bekostigen. Daarvoor is bijvoorbeeld export van belang. Ook Nederlandse bedrijven voeren veel beveiligingstechnologie uit. Omdat dit deels buiten exportregels valt zijn hierbij allerlei controversiële bestemmingen, zoals autoritaire regimes, aan de orde.
De wapenindustrie spiegelt graag voor
dat zij een grote bijdrage levert aan werkgelegenheid en kennisontwikkeling,
maar dit is zeker niet het geval. Wapenbedrijven verdringen juist werkgelegenheid
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in de civiele sector, die inmiddels ook
voorop loopt in de ontwikkeling van
nieuwe technologieën. Desondanks heeft
de wapenindustrie een succesvolle lobby,
die bijvoorbeeld hogere budgetten voor
het ontwikkelen en aankopen van nieuwe wapens bewerkstelligd heeft. Denk
aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds in Nederland en aan het Europees
Defensiefonds.

GRENZEN

Foto: Fouad Hallak

Maartje van Stop the War on Migrants,
een actiegroep tegen het huidige Europese migratiebeleid, nam het stokje over
met een verhaal over de militarisering

pen jaren allerlei hekken en muren gebouwd op meer dan duizend grenskilometers. Er zijn legers naar de grenzen gestuurd om migranten tegen te houden.
Het budget van Frontex is enorm gegroeid en het agentschap krijgt steeds
meer macht en bevoegdheden. En de
NAVO wordt steeds meer betrokken bij
grensbewaking. De wapenindustrie verdient hier goed aan door de middelen die
ze voor dit hele proces van militarisering
levert.
Tegelijkertijd worden aanvraagcontrole en -besluit voor de overgang van de
Europese grenzen steeds meer ‘verplaatst’ naar landen buiten Europa. Deze

10 JUNI 2020 IN ARENA (AMSTERDAM ) BLACK LIVES MATTER DEMONSTRATIE

van grenzen, het framen van migranten
als een bedreiging (vijanddenken) en de
rol van de wapenindustrie hierin.
Frontex, het inmiddels wegens geweldgebruik en illegale pushbacks (vluchtelingen terug over de grens duwen) zwaar
onder vuur liggende EU-grensbewakingsagentschap, schrijft voortdurend
over migratie in termen van veiligheid en
criminaliteit. Alleen door het afsluiten
van de Europese buitengrenzen kan de
interne veiligheid gegarandeerd worden.
De laatste tijd wordt ook corona opgevoerd als een veiligheidsissue dat nieuwe
grensmaatregelen vergt om pandemieën
in de toekomst buiten de deur te houden.
De praktijk die op deze framing van
migratie als veiligheidsprobleem gebouwd wordt kenmerkt zich door het
militariseren en externaliseren van de
Europese grenzen. Zo zijn er de afgelo8
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zogenaamde grensexternalisering houdt
in dat niet-EU-landen op gaan treden als
externe grenswachten voor de EU. Voorbeelden zijn de migratiedeal met Turkije
en het trainen van en samenwerken met
de Libische kustwacht. De EU financiert
ook veel grensbewakingsprojecten in bijvoorbeeld Afrika. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) speelt
hier een rol in.

Het is vervolgens de vraag wat daar tegenover te stellen. Waar het huidige veiligheidsdenken steevast de ander of een
andere groep mensen als bedreiging wegzet, is het zaak te zoeken naar wegen
waarin veiligheid geherdefinieerd wordt
in termen van het streven naar gedeelde
oplossingen voor gedeelde problemen,
zodat een veilige en leefbare toekomst
voor iedereen gewaarborgd wordt. Geen
‘exclusieve’ veiligheid ten koste van een
ander, die met geweld afgedwongen en
gehandhaafd wordt, maar van lokaal tot
mondiaal niveau in verbondenheid zoeken naar echte oplossingen om duurzaamheid, vrede en rechtvaardigheid te
bevorderen.
Het in Duitsland vanuit de Evangelische Landeskirche Baden gelanceerde
initiatief ‘Sicherheit neu Denken’ schetst
een scenario met een stapsgewijze omslag naar inclusieve veiligheid in 2040.
Het goed onderbouwde verhaal slaat tamelijk breed aan, wat bepaald geen vanzelfsprekend gegeven is voor voorstellen
vanuit de vredesbeweging, en biedt tegenwicht aan de militarisering van veiligheid en de lobby voor hogere defensieuitgaven. Dit gaf de aanzet om ook in andere landen met dit scenario aan de slag
te gaan.
In Nederland pikte de al langer actieve
Werkgroep Inclusieve Veiligheid, een
door diverse vredesgroepen ondersteunde samenwerking, dit initiatief op. Zij
vertaalden het scenario naar het Nederlands (onder de titel ‘Veiligheid, hoe
dan?’), leggen contacten met andere
maatschappelijke, kerkelijke en politieke
organisaties en organiseren bijeenkomsten om het plan onder de aandacht te
brengen en te praten over de uitwerking
ervan in de Nederlandse situatie. Een
hoopvolle stap om de weg van securitisering en militarisering te verlaten ten gunste van het werken aan gedeelde, civiele
veiligheid.
Mark Akkerman
VOOR MEER INFORMATIE:

GEDEELD EN CIVIEL

– Controle Alt Delete: controlealtdelete.nl

De vier presentaties gaven een inkijk in
het proces van securitisering, zowel b-innenlands als buitenlands, en de parallellen daartussen. Overheden kiezen er
steeds weer voor om naar repressieve
middelen en wapens te grijpen om de
maatschappelijke en internationale status quo, en daarmee de eigen machtspositie, te beschermen.

– Bits of Freedom: bitsoffreedom.nl; (onderteken
het burgerinitiatief tegen biometrische
surveillancetechnologie: reclaimyourface.eu)
– Stop Wapenhandel: stopwapenhandel.org
– Stop the War on Migrants:
stopthewaronmigrants.noblogs.org
– Over het 2.Dh5-festival: 2dh5.nl
– Werkgroep Inclusieve Veiligheid:
samenveilig.earth/inclusieve-vrede/
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Samenstelling: Mark Akkerman, www.stopwapenhandel.org

Nederland negende wapenexporteur in 2020

I

n juli publiceerde de regering de Jaarrapportage Wapenexportbeleid 2020.
Vorig jaar verstrekte de Nederlandse regering wapenexportvergunningen voor
een totaal bedrag van 558 miljoen euro.
Dit is het laagste bedrag sinds 2002, het

1
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2020
Verenigde Staten
Rusland
Frankrijk
Duitsland
Spanje
Zuid-Korea
Italië
China
Nederland
Ver. Koninkrijk
Australië
Israël

2016-2020
Verenigde Staten
Rusland
Frankrijk
Duitsland
China
Ver. Koninkrijk
Spanje
Israël
Zuid-Korea
Italië
Nederland
Oekraïne

Bron: SIPRI Arms Transfers Database

Grootste wapenexporteurs
(2020 / 2016-2020)

laatste jaar dat de Nederlandse wapenexport onder de half miljard euro uitkwam.
De Covid-19-pandemie zal een belangrijke reden voor de plotselinge scherpe
daling zijn. Dat geldt evenzo voor andere
landen, want op mondiaal niveau stijgt
Nederland in 2020 van de twaalfde naar
de negende plaats op de lijst van grootste
wapenexporteurs die het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI jaarlijks samenstelt.
Grootste afnemers van Nederlandse
wapens zijn de Verenigde Staten en
Duitsland, waarbij het vooral om leveranties van onderdelen aan wapenproducenten in die landen gaat. Wapenbedrijf Thales was verantwoordelijk voor
de meeste controversiële exporten, met
leveringen van maritieme commandoen radarsystemen aan de autoritaire regimes van Egypte, Indonesië en Pakistan
(via Turkije). Alle mensenrechtenschendingen in deze landen en de gespannen

regionale situaties waarin zij zich bevinden, waren voor de regering geen reden
om exportvergunningen te weigeren.
In vijftien gevallen weigerde de regering wel een exportvergunning af te geven, waarvan zeven keer voor de Verenigde Arabische Emiraten en drie keer voor
Saoedi-Arabië. Dit is lijn met het vigerende beleid dat in principe geen exportvergunningen voor deze landen verstrekt
worden, in verband met hun betrokkenheid bij de oorlog in Jemen. Opvallend is
wel dat er wel een vergunning werd afgegeven voor Nederlandse tussenhandel bij
een levering van helikopters van de Italiaanse wapengigant Leonardo aan Saoedi-Arabië, met een waarde van 82,5 miljoen euro.
Kamervragen van de SP maakten echter duidelijk dat het hierbij om reddingshelikopters gaat, die vanwege de uitrusting met een militaire camera toch een
wapenexportvergunning behoeven.

Economische Zaken faciliteert Elbit

H

et Israëlische wapenbedrijf Elbit
heeft het vizier op Nederland gericht, met steun van overheidszijde. Afgelopen jaar sloot het vier nieuwe contracten met de Nederlandse krijgsmacht,
voor een totaal bedrag van 145 miljoen
euro. Economische Zaken ging echter
nog een stapje verder. Samen met Elbit
en de NIDV, de koepelorganisatie van de
Nederlandse wapenindustrie, organiseerde het Commissariaat Militaire Productie van dit ministerie op 21 juli een
online bijeenkomst voor Nederlandse
bedrijven over mogelijke samenwerking,
bijvoorbeeld bij het uitbrengen van offertes voor geplande Nederlandse wapenaankopen. Elbit probeert zo een nog
stevigere positie op de Nederlandse
markt te veroveren.
Nederlandse wapenbedrijven zien de
samenwerking ook wel zitten, er waren
ongeveer 100 deelnemers aan de bijeenkomst. Commissaris Militaire Productie
Jan Christiaan Dicke noemde Elbit een
betrouwbare, vooruitstrevende partner.
In het verslag dat de NIDV over de bijeenkomst publiceerde wordt uiteraard

met geen woord gerept over de betrokkenheid van het bedrijf bij mensenrechtenschendingen. Elbit maakt internationaal reclame met het feit dat zijn goederen zich hebben ‘bewezen op het slagveld’, oftewel, ze zijn getest bij de vele
aanvallen op of andere vormen van repressie tegen de Palestijnen. Hoewel

steun aan wapenindustriebijeenkomsten
de overheid zeker niet vreemd is, maakt
dit de faciliterende rol van Economische
Zaken ten gunste van één, controversieel,
bedrijf, extra zorgelijk.
Er loopt een petitie tegen wapenimport uit Israël. Die kan getekend worden
op: www.niet inmijnnaam.nl.

€ 158 miljoen voor ontwikkeling wapens

I

n juni kende de EU 158 miljoen euro
toe aan 26 consortia van wapenbedrijven voor projecten voor de ontwikkeling
van nieuwe wapens en militaire technologieën, als onderdeel van het European
Defence Industry Development Program
(EDIDP). Geselecteerde projecten richten zich onder meer op het uitbreiden
van lucht- en grondgevechtscapaciteiten,
de inzet van kunstmatige intelligentie
voor militaire doeleinden en onbemensde surveillancemogelijkheden. Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO
neemt deel aan drie van deze projecten.
Vijf andere Nederlandse entiteiten, waar-

onder het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, zijn ieder bij één project betrokken. EDIDP is een van de
voorlopers van het Europees Defensiefonds, dat de komende zeven jaar 8 miljard euro gaat steken in militair onderzoek en wapenontwikkeling. Volgend
jaar is 1,2 miljard euro beschikbaar, voor
bijvoorbeeld de ontwikkeling van gevechtssystemen, militaire schepen en raketverdediging. Een belangrijk doel van
het fonds is het bevorderen van de internationale concurrentiepositie van de Europese wapenindustrie, wat zich ook
moet vertalen in meer wapenexporten.
VREDESMAGAZINE nr. 4-2021
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Soldatenbesparende
wapens helpen niet
Amerikaanse militaire denkers zijn van
oudsher bezig geweest met technologie. Die
traditie begon al met de ontwikkeling van de
eerste geweren met uitwisselbare onderdelen
aan het begin van de 19de eeuw.

D

aarna kwamen o.a. de uitvinding van het machinegeweer
door Richard Jordan Gatling
(1861); de ontwikkeling van het concept
van ‘strategische bombardementen’ door
generaal William (Billy) Mitchell, grondlegger van de US Air Force; de ontwikkeling van de atoombom; het ‘Star Wars’
concept van de regering Reagan; het ‘geautomatiseerde slagveld’ waar Generaal
Westmoreland tijdens de Vietnamoorlog
al van droomde; en de huidige invulling
van dat concept met precisie-geleide wapens en de inzet van drones en satellieten, waar Westmoreland nog geen weet
van had. Dan denken we dus niet meer
aan een enkele aanval met drones, maar
aan een complete oorlog op afstand,
waarvoor geïntegreerde systemen voor
‘command, control, communications,
computers, intelligence, surveillance & reconnaissance’ (C4I/SR) ontwikkeld worden.

COMPUTERSPELLETJES
Oorlog gaat steeds meer lijken op een
computerspelletje. Wie wil weten waar
het met de militaire technologie naar toe
gaat, kan veel leren van games en science
fiction films. Dat komt niet alleen omdat
de makers van die games en films de
technologische trends bestudeerd hebben, maar ook omdat de verbeelding van
deze creatieve makers richting geeft aan
de gedachten van de duizenden ontwikkelaars in de defensie-industrie, die allemaal een spelcomputer thuis hebben
staan. Voor de mensen die achter de console zitten, voelt het doden van echte
mensen niet anders aan dan het doden
van tegenstanders in een spel. De volgende stap is dat command en control op basis van kunstmatige intelligentie volledig
geautomatiseerd worden. Waarom zou je
10
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nog mensen de beslissing laten nemen
om een voertuig of een gebouw te beschieten, wanneer die sowieso blind varen op door computers bewerkte en geanalyseerde beelden? Dat kost alleen
maar tijd. Hang een paar drones boven
het land en laat ze in actie komen, zodra
de gegevens daar aanleiding toe geven.
Al deze wapens en concepten hebben
tot doel de verliezen aan de eigen zijde zo
gering mogelijk te houden door de directe confrontatie tussen militairen zoveel
mogelijk te vermijden. Gatling stelde al
dat zijn machinegeweer een zegen voor
de mensheid was, omdat het grote legers
overbodig maakte. Nu kon immers een
enkele soldaat het werk doen, waar anders vele tientallen voor nodig waren.
Hoe fout die gedachte was, werd al in de
Amerikaanse burgeroorlog zichtbaar,
maar natuurlijk nog meer tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wanneer beide partijen over zulke wapens beschikken, worden de legers en de verliezen alleen maar
groter. Soldatenbesparende wapens zijn
vooral van nut, als de tegenpartij er niet
over beschikt. De inzet van atoombommen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd ook gemotiveerd met
het argument dat de levens van vele
Amerikaanse mariniers gespaard zouden
blijven. Tegenwoordig wordt daar nog

aan toegevoegd, dat door de ‘chirurgische precisie’ waarmee met drones kan
worden aangevallen, ook de levens van
onschuldige omwonenden niet in gevaar
worden gebracht.

DREMPEL
De keerzijde van dit vermogen om op
grote afstand vrijwel zonder risico voor
de eigen mensen oorlog te voeren, is dat
de drempel om militair geweld te gebruiken wordt verlaagd. Een voorbeeld is de
moordaanslag op de Iraanse generaal
Qassem Soleimani op 3 januari 2020. De
generaal werd dichtbij de luchthaven van
Bagdad gedood met een raket afkomstig
van een Amerikaanse drone. Dat was een
indrukwekkende combinatie van inlichtingenwerk, observatietechnologie en
precisiegeleide wapens, maar staat het
internationaal recht toe dat een generaal
van een land, waarmee men formeel niet
in oorlog is, wordt gedood op het grondgebied van een land, waarmee men formeel verbonden is? De Iraanse regering
noemde het terrorisme. De Iraakse regering en het Iraakse parlement veroordeelden de actie. Op 8 januari vuurde
Iran in reactie op de moord een aantal
raketten af op Amerikaanse bases in Irak.
Diezelfde dag werd een Boeing 737 van
Ukraine Airlines kort na vertrek uit Te-
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heran per ongeluk door een Iraanse raket
neergeschoten, waarbij alle 167 passagiers en de negenkoppige bemanning om
het leven kwamen. Na deze blamage voor
de regering van Teheran bleef verdere escalatie achterwege. Zijn de Amerikanen
niet moreel medeverantwoordelijk voor
deze 176 doden?

ANTWOORD
In de toekomst zullen de nieuwe technologieën onvermijdelijk een belangrijke
rol gaan spelen. Natuurlijk zullen ze
vooral worden ingezet waar de tegenstander er niet over beschikt. Recentelijk
was dat nog het geval in de oorlog tussen
Armenië en Azerbeidzjan, waarin Azerbeidzjan met Turkse drones de overhand
kreeg. In de vorige eeuw worstelden militaire leiders met guerrilla’s, die zich verstopten tussen de gewone bevolking of in
ondoordringbare natuurgebieden. Daar
kon militaire overmacht dikwijls niet
omgezet worden in militair succes. Met
moderne technologie wordt veel wat ondoorzichtig was, doorzichtig. Dat zal leiden tot meer militaire successen voor de
geavanceerde strijdkrachten in de vorm
van geslaagde precisiebombardementen
en moordaanslagen. De blijdschap daarover zou wel eens snel kunnen omslaan
in verbijstering over het ‘immorele’ antwoord in de vorm van ongerichte terreuraanslagen en de inzet van biologische wapens, die vele malen goedkoper
zijn dan de technologie van C4I/SR.
Ben Dankbaar
Ben Dankbaar publiceerde eerder over militaire
technologie en alternatieve defensiestrategieën.
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Complotdenkers
zaaien wantrouwen

H

et met het populisme verbonden
complotdenken intrigeert, vooral als mensen
fanatiek blijven geloven in het bedachte complot. Het
begon in de VS bij het ‘9/11’-drama, als zou het Bushbewind bewust de eigen onderdanen hebben willen
doden. En onlangs werd het idee gelanceerd, als zou
het coronavirus niet bestaan, maar zijn verzonnen
door ‘machthebbers’ om vooral buitenshuis onze
vrijheid in te perken. Rond dezelfde tijd was er een
rechtsgeding tegen twee complotdenkers, die op
internet vrienden hadden opgeroepen om bloemen
neer te leggen bij kindergraven op het kerkhof in
Bodegraven. Ik heb begrip voor de actie van de
gemeente Bodegraven tegen de complotdenkers, die
het kerkhof gebruiken om wantrouwen te zaaien tegen
politieke functionarissen. Hun complottheorie komt er
op neer dat er een sado-pedofielennetwerk zou zijn
van ‘machthebbers’ in de journalistiek, democratie,
wetenschap en rechtsspraak, die ertoe zouden
overgaan kinderen te doden en hun bloed te drinken.
Jaap van Dissel (RIVM) en de burgemeester van
Bodegraven zouden daar toe behoren. Hoe gek ook,
velen lijken dit te geloven. Bodegraven spande dat
geding ook aan omdat een aantal burgers daar
kindergraven hebben en zij zich gekwetst voelen door
dat vreemde ritueel. Maar het gaat me niet zozeer om
dit geding. Het gaat mij er meer om hoe
complotdenkers opereren. Zij blijken erg overtuigd
van hun eigen gelijk, hoe dwaas dit ook overkomt. Zij
willen niet inzien, dat ook hun theorieën wel eens
‘fake’ kunnen zijn en proberen ons ervan te overtuigen
dat onze democratie, rechtsspraak en journalistiek
maar schijn is. Nee, dit toch liever maar niet. Denken is
vrij, maar dit is behalve onzinnig ook schadelijk. Het
kan indirect zelfs leiden tot bedreigingen, Laten we
ook niet vergeten dat de neergeschoten Peter R. de
Vries bij populisten niet direct populair was. Peter was
in hun ogen meer journalist dan misdaadoplosser,
kwam althans volgens hen te veel op tv in de
talkshows. Het lijkt goed dit fenomeen te doorzien,
zeker als we positief en op vrede gericht zijn of zelfs
menen, zoals ik vrienden speels wel eens voorhoud,
dat het draait om de liefde in de wereld. Nederland is
zo gek nog niet qua democratie, rechtsstaat en vrije
pers. In de landen waar ik onderzoek deed als
antropoloog maakte ik dat wel eens anders mee.

Hans Feddema
Dr. Hans Feddema is cultureel antropoloog, voorheen
universitair docent a/d VU, historicus, vredesactivist tijdens de
Koude Oorlog en in de politiek onder meer een der oprichters
van de vroegere EVP en daarmee van GroenLinks en ook
enkele jaren Statenlid van Zuid-Holland
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Mijnenvelden in de Westelijke Sa
Er heerst flinke spanning in Noord-Afrika
tussen Marokko enerzijds en Spanje, Algerije
en de Saharaanse Republiek anderzijds.

Foto: Benericetti

D

e vredesovereenkomst tussen
het Front Polisario, de bevrijdingsbeweging voor West-Sahara, en Marokko is vervallen. Marokko
wenste niet te voldoen aan de voorwaarde om een referendum te houden en
heeft zijn leger ingezet om op Polisarioterrein een wegblokkade van protesterende Sahrawi op te breken. Dat was op
13 november 2020; voor het Polisario het
moment om de wapenstilstand als verloren te beschouwen. Sindsdien worden de
Marokkaanse stellingen aangevallen.
West-Sahara is oorlogsgebied.
Marokko wil de schijn van de wapenstilstand ophouden en is een zwaar diplomatiek offensief begonnen voor de
erkenning van haar claim op het gebied.
Dit nadat Trump dat heeft gedaan in ruil
voor de normalisatie van de betrekkingen met Israël. Marokko eist van Spanje
en andere Europese landen een signaal
waarmee de Marokkaanse soevereiniteit
over West-Sahara wordt erkend.
Toen de president van de Saharaanse
Republiek was opgenomen in een Spaans
ziekenhuis werd dat de aanleiding voor
Marokko om de grens bij de Spaanse enclave Ceuta enige tijd onbewaakt te laten
waardoor een migratie-crisis werd opgewekt waarbij enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In de zwaar gebreidelde

Marokkaanse pers worden de claims op
de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla met
regelmaat herhaald, en de Spaanse ergernis daarover neemt toe.
Voor Spanje zijn bovendien de zeegrenzen van West-Sahara een kwestie geworden. Er zijn grote voorraden van het

Marokko en Algerije

AFRICAN LION

M

arokko is verwikkeld is een wapenwedloop met buurland Algerije. Beide landen
blinken uit door forse defensiebegrotingen. In Afrika staat Algerije staat op
nummer 1 en en Marokko op nummer 2. De spanningen rond de Sahara voorzien beide
landen van sterke impulsen om steeds meer tanks, gevechtsvliegtuigen, drones en ander
wapentuig te kopen. Om de kosten in de hand te kunnen houden is Marokko bezig nu een
eigen wapenindustrie op te zetten. Topleverancier voor Algerije is Rusland en voor
Marokko de Verenigde Staten.
Op facebook staan inmiddels al de nodige klaagzangen dat die wapenaankopen ten
koste gaan van broodnodige investeringen in infrastructuur, onderwijs en
gezondheidszorg. In Marokko gaat inmiddels 4 % van het Bruto Nationaal Product naar
defensie, dat was in twee jaar geleden nog 3,5 %. In Algerije gaat zelfs 6 % van het BNP
naar het leger.

Gerard Roorda

12
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vrij zeldzame element tellurium gevonden bij de weggezonken vulkaan Mount
Tropic op 250 mijl ten zuiden van de Canarische Eilanden. Vorig jaar heeft het
Marokkaans parlement twee wetsvoorstellen aangenomen, waarbij de zeegrens
zodanig wordt verlegd dat de voorraden
tellurium in Marokkaans gebied komen
te liggen. Dat overschrijft dus de Spaanse
grenzen.

Onlangs zou volgens een tweet van de
Marokkaanse premier El Othmani de
jaarlijkse militaire oefening ‘African Lion’ onder leiding van het Amerikaanse
commandocentrum Africom in Marokko en in West-Sahara plaatsvinden.
Daarmee zou de Amerikaanse erkenning
van de Marokkaanse soevereiniteit aldaar worden bevestigd.. Maar deze tweet
werd snel zonder nadere verklaring verwijderd. Van Amerikaanse zijde wordt
gezegd dat de oefening ‘binnen het koninkrijk Marokko’ plaats zal vinden,
maar dat verandert niets aan de beteke-
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ke Sahara

Syrië
PROTEST VAN MENSEN DIE MET DE
POLISARIO VLAG NAAR DE WALL OF SHAME
KIJKEN. DEZE MUUR HEEFT MAROKKO IN
DE TACHTIGER JAREN GEBOUWD O.A.
TEN ZUIDEN VAN MAHBES

raëlische drone een Saharaanse commandant heeft gedood. De mogelijkheid
bestaat dat hier Algerijnse en Marokkaanse militairen slaags raken. Dat zou
een herhaling worden van de Zand-oorlog van 1963 die aan beide zijden nog
niet is vergeten.

KAMERVRAGEN

nis.
Spanje trok zijn deelname echter terug. Een paar andere Europese landen,
waaronder Nederland, doen wel mee.
Het Nederlandse ministerie van defensie
liet weten dat er tien stafofficieren naar
Agadir zouden gaan.
Bij de plaatsen die het Marokkaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken bekend maakte voor de oefening werd
Mahbes genoemd. Mahbes is zowel een
stadje in West-Sahara als een regio die,
volgens de Marokkaanse gemeentelijke
indeling, zowel in Marokko als in WestSahara ligt. De regio grenst aan Algerije.
Het is een strategische plaats waar eerder,
op 14 oktober 1979 en op 12 januari
1985, het Marokkaanse leger zware slagen zijn toegediend. Ook nu is het de regio waar de meeste aanvallen van het Saharaans bevrijdingsleger op zijn gericht
sinds Marokko het bestand op 13 november vorig jaar schond. Daarbij zijn
ook legerposten in Marokko zelf aangevallen, bij de plaats Zag. Het is een actief
oorlogsgebied waar Marokko met een Is-

Op 9 juni werd door Nederlandse Kamerleden, van PvdD en PVV, vragen gesteld over de Nederlandse deelname aan
de oefening African Lion 21 in het spanningsgebied. Betekent het dat de Nederlandse regering de Marokkaanse claim
erkent? De minister van defensie ontkende dat African Lion in West-Sahara plaats
heeft gevonden en stelde dat de Nederlandse neutraliteit niet werd aangetast.
Oubi Bouchraya Bachir, de Polisariovertegenwoordiger voor Nederland heeft
onlangs bevestigd dat African Lion inderdaad niet in West-Sahara heeft plaatsgevonden. Maar er blijven vragen. Waarom wil Nederland militair oefenen met
een land dat zijn grenzen ten koste van
Spanje en West-Sahara wil verleggen?
Het antwoord zal waarschijnlijk economisch van aard zijn want Nederlandse
bedrijven profiteren flink van de Marokkaanse bezetting onder andere door de
handel in tomaten uit West-Sahara en
het vissen in de rijke wateren. In 2019
zou er voor 434 miljoen euro aan vis, tomaten en meloenen uit West-Sahara op
naam van Marokko de EU zijn ingevoerd. Bovendien levert Nederland wapentuig aan Marokko.
Het Front Polisario levert behalve een
militaire ook een juridische strijd. Begin
september wordt de belangrijke uitspraak van het Europees Hof verwacht
over de toepassing van de handels en visserijverdragen met Marokko op het
grondgebied van West-Sahara. Te verwachten valt dat Marokko hier agressief
op zal reageren.

D

e oorlog in Syrië duurt al meer dan tien
jaar. Meer dan een half miljoen mensen
zijn omgekomen. Bijna zeven miljoen mensen
zijn het land uit gevlucht, het merendeel naar
Turkije in een poging naar Europa te komen.
Ongeveer 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen
verblijven nu in Libanon. Een kwart van de
Libanese bevolking bestaat nu uit Syrische
vluchtelingen. In totaal is de ongeveer helft van
de Syrische bevolking ontheemd geraakt.
Het heet een burgeroorlog te zijn. Maar Russen
bombarderen steden en dorpen die nog niet
door het regime Assad zijn heroverd. Amerikanen
en Israëliërs bombarderen stellingen van aan
Iran gelieerde gevechtsgroepen in het oosten van
het land. Turkije schiet er op los in Koerdische
gebieden langs de noordgrens.
Onderzoeksjournalisten van Declassified UK
vonden documenten waaruit blijkt dat de Britten
net als de Nederlandse regering heimelijk
materiële steun hebben geleverd aan de rebellen
in de provincie Idlib. De Britse regering heeft
daarvoor ten minste 350 miljoen pond
uitgegeven. Het paste allemaal in een geheim
programma voor regime change waarin de Britse
regering samenwerkte met de VS, Turkije en de
Golfstaten. Die van het oliegeld bulkende
Golfstaten hebben net als Saoedi-Arabië hun
rijkdom besteed aan wapens voor soennitisch
vechtjassen die strijden tegen Assad en zijn
behulpzame, door Iran gesteunde, sjiitische
vechtjassen.
Er wordt wel eens geklaagd dat de internationale
gemeenschap bij een ramp toekijkt in plaats in
ingrijpt. Hier is de internationale gemeenschap
verantwoordelijk voor het in stand houden van
een ramp. Welke wereldleider slaat nu eens met
de vuist op tafel en roept: iedereen die hier niet
thuis hoort, wegwezen!
Zo lang als deze oorlog duurt zijn er van
verschillende kanten gerede twijfels geuit over
de kans dat het regime Assad vervangen zou
kunnen worden door een regering die meer
waarde hecht aan democratie en
mensenrechten. Daar ging het toch
oorspronkelijk om in de Arabische Lente – die
iedereen alweer vergeten is. De realiteit gebiedt
ons nu te erkennen dat Assad, onlangs herkozen
als president, niet zal vertrekken. Het is een
brute dictator. Maar de vraag is of hij in z’n eentje
de afgelopen tien jaar de Syrische bevolking
meer ellende bezorgd zou hebben dan wat alle
buitenlandse wapens vanuit de verschillende
delen van de internationale gemeenschap nu
hebben bereikt.

Jos van Dijk
Frank Willems
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Pakisadji en Bondowoso 1947 – wa

Pakisadji

O

p 11 augustus 1947 werd de
L-compagnie van het 3e
infanteriebataljon van de
Mariniersbrigade, op Oost-Java ingezet
op patrouille in de buurt van kampong
Soetodjajan aan de weg naar Pakisadji.
Het gebied werd in de ogen van de
Nederlandse militairen verstoord door
acties, beschietingen, versperringen en
landmijnen. Op 10 augustus 1947 was
een jeep op een landmijn gereden, waarbij een officier zwaargewond was
geraakt. Dezelfde avond werd besloten
de volgende dag de kampong te omsingelen, de bevolking te verdrijven (sweepen) en de hutten in brand te steken: er
moest een strook van 500 bij 200 meter
vrijgemaakt worden. Drie mariniers,
beroepssergeant Martinus Smit (33),
beroepskorporaal Louis Schokking (28)
en oorlogsvrijwilliger Jan de Hoog (18),
maakten bezwaar tegen de in hun ogen
zinloze actie. Zij zagen geen militaire
noodzaak en beschouwden de opdracht
de kampong plat te branden als een
represaillemaatregel. Volgens hun commandant ging het om niet om vergelding, maar verruiming van het schootsveld.
Het was de tijd van de processen van
Neurenberg waar de geallieerde overwinnaars de Duitse legerleiding en de

14
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Foto: Nationaal Archief

Eind juli 1947 begint Nederland de eerste
‘politionele actie’ tegen de Republiek
Indonesië onder de codenaam ‘Operatie
Product’, door Indonesië ‘Agressi Belanda I’
genoemd. Het ging luitenant-gouverneurgeneraal Huib van Mook en legercommandant
Simon Spoor vooral om het heroveren van
plantages en oliebronnen: het verarmde
Nederland kon zich de koloniale oorlog bijna
niet meer permitteren. De actie was voor
Nederland militair een succes, maar politiek
een mislukking. Onder internationale druk
werd de militaire opmars na veertien dagen
stopgezet. De Nederlandse krijgsmacht
moest nu met evenveel manschappen een
veel groter gebied beveiligen. Daar kwam
veel geweld aan te pas. Twee cases:

VOLGENS DEZE FOTO UIT EEN LESBOEK MOET EEN GEVANGENE MET DE ZGN ATJEHKNOOP
VASTGEBONDEN AAN DE KOPPELRIEM VAN SOLDAAT MEEGENOMEN WORDEN (1946)

politieke leiders op mars naar de galg
zetten. De leuze Befehl ist Befehl gaat niet
op, want ondanks een dienstorder blijft
er de eigen verantwoordelijkheid, zo
stelden de rechters in Neurenberg.
Echter op 5 januari 1948 veroordeelde
de zeekrijgsraad in Soerabaja wegens het
weigeren van een bevel tijdens een militaire actie de beide beroepsmilitairen tot
een gevangenisstraf van drie jaar en de
oorlogsvrijwilliger tot anderhalf jaar. In
het vonnis klonk geen enkel begrip door
voor de gewetensproblematiek van de
drie mariniers. In hoger beroep werden
de straffen op 24 maart 1948 enigszins
gematigd.

BEVELSWEIGERING
De sergeant had gewetensbezwaren
tegen het uitvoeren van een order waartoe de officier niet bevoegd was omdat
die indruist tegen de menselijke waardigheid. Het hof beoordeelde de aangevoerde gewetensbezwaren gebaseerd op
een christelijke overtuiging als niet serieus en niet onoverkomelijk. De drie veroordeelden vroegen gratie aan; het nog

niet uitgezeten gedeelte van de gevangenisstraf werd kwijtgescholden.
Polemoloog Bert Röling (rechter in
het Tribunaal van Tokio, de Japanse versie van Neurenberg) noemde de positie
van de mindere militairen tragisch,
maar onvermijdelijk. Hoogleraar Izak
Kisch, het enige lid van de Joodse Raad
die zijn functie neerlegde en in 1945
benoemd tot hoogleraar rechtsfilosofie
in Amsterdam, betoogde in de Groene
Amsterdammer van 23 oktober 1948, dat
de gegeven bevelen in strijd waren met
het volkenrecht, dat hoger aangeslagen
moet worden dan de vermeende of
daadwerkelijke staatsbelangen. Een
ondergeschikte moet het recht hebben
zich volgens het volkenrecht te gedragen
en is niet verplicht bij wederrechtelijke
bevelen extreem geweld toe te passen.
Zelfs indien in het Pakisadji-incident
een uitzondering wellicht te verantwoorden was, had het minstens moeten
leiden tot strafvermindering.
De Pakisadji-affaire kwam in Nederland zes maanden later in de openbaarheid door een artikel van dominee J.J.
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7 – wanneer wordt er recht gedaan?

EERHERSTEL?
De Pakisadji-affaire is in 2012 opnieuw
opgerakeld. Max van der Werff (wiens
vader indertijd getuige was van de
gebeurtenissen) had de zaak opnieuw
onderzocht. PvdA-kamerleden Frans
Timmermans en Angelien Eijsink drongen aan op eerherstel van de drie mariniers. Ook dochter Nicole van de inmiddels overleden Jan de Hoog eiste in 2013
eerherstel van haar vader. Zij stelde dat
haar vader mede als gevolg van zijn veroordeling, ondanks partiële gratie, geen
andere mogelijkheid zag dan zich als
psycholoog vrij te vestigen, omdat zijn
kansen op een normale aanstelling verkeken waren. Minister Hans van Hillen
van defensie zag eerherstel echter niet
zitten.
De veroordeelde militairen in de
Pakisadji-affaire hadden zich niet schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, maar
aan ‘opzettelijke ongehoorzaamheid’. De
militairen werden voor een dilemma
geplaatst: het opvolgen van een bevel dat
leidt tot een schending van het oorlogsrecht of het niet opvolgen van een bevel,
wat ook een strafbaar feit is. Men moet
uit dit dilemma komen in een hectisch
situatie in het veld, niet achter een
bureau op een kantoor. Het risico van de
foute afweging wordt bij de militairen
zelf gelegd. Een oordeel daarover van de
(hogere) commandanten en militaire
justitiële autoriteiten komt pas later, als
de actie waartegen bezwaar gemaakt
wordt voorbij is.

Bondowoso

van verzorging en luchten van gevangenen. Hier gaat het niet om bruut, agressief, ongecontroleerd, wraakzuchtig,
gewelddadig optreden, maar om gebrek
aan verantwoordelijkheidsgevoel en
zorg.
Na uitvoerig gedelibereer kwam het

O

p 23 november 1947 werden
precies 100 gevangen genomen Indonesische van terreur
verdachte mannen vanuit de overvolle
gevangenis in Bondowoso in Oost-Java
naar een grotere gevangenis in Soerabaja
vervoerd.
Om vijf uur in de morgen werden de
gevangenen in drie goederenwagons
geladen en werden de deuren gesloten.
De wagons werden om acht uur aan een
normale passagierstrein gehaakt. De
gehele dag gingen de deuren niet open
en werd geen voedsel of drinken verstrekt. Om zeven uur ’s avonds bij aankomst in een station van Soerabaja werden de deuren geopend: uit de eerste
wagon kwamen alle gevangenen naar
buiten, velen versuft; in de tweede
wagon bleven 8 overleden gevangenen
achter; uit de derde wagon stapte niemand uit, even werd gedacht aan een
soort collectieve actie, maar alle 38
gevangenen bleken te zijn omgekomen.
In totaal hadden 54 mensen de reis overleefd; 11 van hen moesten naar het ziekenhuis. 46 gevangen waren omgekomen van de hitte.
Het transport stond onder de verantwoordelijkheid van de Mariniersbrigade, die in dat gebied voor rust en orde
moest zorgen. De bewaking van de trein
werd bij vertrek van de trein opgedragen
aan een aantal afzwaaiende mariniers
die met hun plunjezak op weg naar huis
gingen. De voorbereidingen van het
gevangenentransport schoten tekort; de
transportleider kende alleen kantoorroutine en had geen enkele operationele
ervaring, de instructies waren summier
en beperkt tot ‘zorg dat niemand ontsnapt: geen mens erin, geen mens eruit!’.
De verzorging van de gevangenen
onderweg ontbrak volledig.

NALATEN
Het optreden van de mariniers (dus
eigenlijk het ontbreken daarvan) heeft
alle kenmerken van een omissiedelict:
nalaten. Nalaten van adequate voorbereiding, nalaten van instructies, nalaten

Foto: Museum Brawijaya in Malang

Buskes in het kritisch-christelijk tijdschrift Tijd en Taak van 25 september
1948. Hij hekelde de zware straffen voor
principiële weigeraars van oorlogsmisdrijven. PvdA-coryfeeën Marinus van
der Goes van Naters en Koos Vorrink
stelden over de kwestie op 14 oktober
1948 Kamervragen. Zij vroegen ook een
oordeel over de vraag of Befehl ist Befehl
in het Nederlandse stelsel richtsnoer
was. Premier Drees en minister Sassen
van Overzeese Gebiedsdelen reageerden
met de constatering, dat op de Nederlandse militair uiteraard in het algemeen
een strenge gehoorzaamheidsplicht rust.

tot een proces bij de Zeekrijgsraad in
Soerabaja. Alleen de mariniers die bij de
organisatie en uitvoerig betrokken
waren werden voor de krijgsraad
gebracht. Alle commandanten van
Mariniersbrigade en andere legeronderdelen bleven buiten schot.
Er kwam een uitvoerig vonnis van 51
pagina’s van de zeekrijgsraad van 3
augustus 1948. Van de 14 mariniers die
terecht stonden kregen er 13 vrijspraak;
de feitelijke transportcommandant
kreeg een maand met aftrek als schuldig
aan ‘dood door schuld’. 8 militairen kregen in hoger beroep op 20 november
1948 alsnog gevangenisstraf opgelegd,
variërend van 2 tot 8 maanden. De
hoogste straf van 8 maanden was voor
de 27-jarige eerste luitenant die als
ondercommandant van de Veiligheidsdienst van de Mariniersbrigade, het
nauwst bij de gevangenneming en het
verhoor van de Indonesiërs betrokken
was, en die door de krijgsraad vrijgesproken was. Hij had opdracht het
transport naar Soerabaja te organiseren.
Hij verliet het station, toen de honderd
gevangenen opgesloten waren in de drie
goederenwagons, een paar uur voor vertrek.
VREDESMAGAZINE nr. 4-2021
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De uitspraak van het gerechtshof viel
slecht binnen de Mariniersbrigade. De
luitenant werd op 18 juni 1949 twee van
de acht maanden gevangenisstraf kwijtgescholden. Er was in 1949 in totaal
ƒ 19.174,40 aan schadevergoedingen aan
de nabestaanden van de slachtoffers uitbetaald. De lijkentrein kreeg veel aandacht in de publiciteit; tussen eind
november 1947 en begin 1949 verspreidde het ANP meer dan twintig
persberichten over de affaire.
In het parlement stelde CPN-kamerlid Paul de Groot kort na het gruwelijke
incident op 28 november 1947 Kamervragen over de zaak. Een CPN-motie
werd 18 december 1947 verworpen.
Ruim acht maanden later op 18 augustus 1948 sprak premier Drees zijn
afschuw over de zaak en kondigde aan
dat de aanklager in beroep ging tegen de
krijgsraadvonnissen. Toen eind november 1947 de berichten over de lijkentrein
naar buiten kwamen, kwam dat de politiek erg slecht uit. De door de VN aangewezen internationale Commissie van
Goede Diensten, die in de naweeën van
de Eerste Politionele Actie de taak had
om partijen weer om de tafel te krijgen,
was eind oktober 1947 in Indonesië
gearriveerd. Om mogelijke kritiek van
met name bondgenoten Verenigde Staten en Groot-Brittannië te kunnen pareren, had men binnen de Nederlandse
diplomatieke dienst ontdekt dat de Verenigde Staten in 1945 met een Duits
gevangenentransport (met 130 slachtoffers) en Groot-Brittannië in 1921 in
India (met 70 slachtoffers) gelijksoortige
dramatisch afgelopen lijkentreinen op
hun conto hadden staan.

NAWOORD
Pakisadji en Bondowoso, twee excentrieke sprookjesachtige namen. Maar het
gaat niet om twee verzonnen fabeltjes,
maar om de harde realiteit waarin mensen met de dood geconfronteerd werden. Het gaat om keuzes: iets te doen of
iets na te laten. Wie niet wil mee werken
aan represaillemaatregelen komt er
slechter vanaf, dan wie tientallen mensen laat sterven van dorst en hitte. De
één weigert een oorlogsmisdaad te
begaan en wordt streng gestraft; de
ander begaat een oorlogsmisdaad en
komt er genadig vanaf. In oorlogssituaties liggen moed en lafheid niet ver van
elkaar.
Stan Meuwese
16
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BEKENDE DIENSTWEIGERAARS

Hennie Kenkhuis 1952-2021

Van weigeraar tot
wethouder

N

a zijn studie geschiedenis in Nijmegen
deed Hennie Kenkhuis
in december 1977 met een tiental
anderen van het Politiek Dienstweiger Kollektief een gezamenlijk
beroep op de wet gewetensbezwaren militaire dienst. Een
groepsbrief met elf handtekeningen aan de minister van
defensie paste natuurlijk niet in
de procedure. En inhoudelijk
pasten hun politieke bezwaren al
evenmin. Maar het ging hen
vooral om de aktie. “Het PDK
was meer politiek, Onkruit meer
anarchistisch,” zo keek hij terug
in 1992. Deze antimilitaristische
weigering was voor Hennie één
geheel met zijn opvattingen over
geschiedenisbeoefening, DerdeWereld-problematiek en antifascisme.
In juni 1979 wees de Hoge
Raad het beroep op de wet
gewetensbezwaren definitief af.
Hennie weigerde daarna militaire
dienst en in februari 1981
veroordeelde de krijgsraad hem
tot 18 maanden gevangenisstraf.
Het Hoog Militair Gerechtshof
en de Hoge Raad bevestigden dit
vonnis later dat jaar. Maar toen
had Hennie Kenkhuis zijn
effectieve straf van 12 maanden
er al op zitten; op 6 september
1981 was hij vrijgelaten.
Hennie Kenkhuis was met zijn
28 jaar ouder dan de meeste
totaalweigeraars. Zijn gevangenistijd in Maastricht was hij
redelijk goed doorgekomen: “Ik
behoor tot de kleine groep die
sterker uit de gevangenis komt:
Nu ik dit overleefd heb, wat kan
mij nog gebeuren?” zei hij tegen

Willem de Haan en mij in een
interview in najaar 2018.
Hennie Kenkhuis bleef ook
binnen de gevangenis de activist.
Zo organiseerde hij een korte actie
toen zijn celbuurman door een
fanatieke bewaker op rapport werd
gezet. Hij moest ervoor twee weken
in een afzonderingscel.
Na zijn vrijlating werd hij langzaam zeker weg minder actief in de
antimilitaristisch beweging. Andere
zaken vroegen zijn aandacht. Hij
maakte een fietstocht naar Peking,
adviseerde welzijnsinstellingen bij
automatisering. In 2007 werd hij
wethouder voor GroenLinks/De
Groenen in zijn woonplaats Zwolle
(“bajesklant wordt wethouder,”
stond indertijd in de krant, zo
vertelde hij). Daarna werd hij
interim bestuurder in de Overijsselse jeugdzorg, ouderenzorg,
welzijnswerk en de kinderopvang.
Hij zette zich in voor Zwolse
instellingen voor kunst, onderwijs
en sport. Zo was hij voorzitter van
de amateurvoetbalclub Zwolsche
Boys en gastouder voor jonge PEC
Zwolle-spelers.
“Ik was trots op mijn dienstweigertijd, zoals ik trots was op
mijn fietstocht naar Peking, maar ik
liet mij er niet op voorstaan. Ik
denk dat mijn kinderen er ook trots
op zijn, maar ik heb het hun nooit
gevraagd.” Hennie Kenkhuis
overleed op 17 februari 2021. De
trots van zijn kinderen en velen die
hem meemaakten, klonk door bij
zijn afscheid en uitvaart.
Stan Meuwese
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WRI, 100 jaar verzet
tegen oorlog
Dit jaar bestaat War Resisters’ International
100 jaar. Hoewel de pandemie de livebijeenkomsten nogal in de war schopt, is en
blijft het een enorme mijlpaal in het bestaan
van dit pacifistische, antimilitaristische
netwerk. Een centennium lang wordt er
weerstand geboden tegen oorlog.

WERK GENOEG
Maar de WRI zou de WRI niet zijn als het
netwerk er te lang stil bij zou staan. Immers, één blik op de globale samenleving
maakt duidelijk dat er ook nu nog meer
dan genoeg werk aan de winkel is. Oorlogen zijn (óók letterlijk) bliksem en inslag
vandaag en een tegenbeweging blijft hard

Foto: Archief WRI

D

e geschiedenis spreekt boekdelen. De startnaam Paco (vrede
in Esperanto) in 1921 tijdens de
oprichting in Bilthoven, de adoptie van
het gebroken geweer als symbool in
1931, het redden van mensen van vervolging onder het regime van Franco en de
nazi’s in de jaren 30 en 40, het ondersteunen van vredesactivisten en -groepen in
het Sovjetblok tijdens de Koude Oorlog,
het omarmen van burgerlijke ongehoorzaamheid als directe actievorm in de jaren 60, het steunen van humanitaire hulp
en anti-oorlogsacties door middel van
Operatie Omega in Oost-Pakistan (Bangladesh) in 1971, het samen met het International Deserters Network ondersteunen van deserteurs tijdens de Golfoorlog in 1990 en het mede-oprichten en
dragen van het Balkan Peace Team, een
eerste vorm van internationale geweldloze interventie in de jaren 90.

nodig. De WRI blijft bijvoorbeeld strijden tegen de oorlog tegen terreur, die begon na de aanslag op 11 september op de
WTC in New York, 20 jaar geleden. Deze
oorlog maakt eens te meer duidelijk dat
geweld uiteindelijk tot nog meer geweld
leidt.
Er zijn ‘nieuwe’ argumenten in ‘ons’
verhaal gekomen. De verwoestende gevolgen van militarisering op het klimaat
bijvoorbeeld, die steeds meer zichtbaar
worden. Alleen al het voortbestaan van
huidige militaire bases betekent een
enorme voetdruk op het milieu. Er verschijnen meer en meer rapporten over
deze gevolgen. De WRI had vorig jaar de
militarisering van de pandemie als extra
speerpunt.

DRIE PIJLERS

FONDS VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!
Nog altijd voeren er mensen actie voor vrede.
Zij kunnen uw steun goed gebruiken!
Fonds Vredesprojecten steunt kleine radicale
vredesacties aan de basis. Help mee.
IBAN NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten

De WRI houdt voorlopig vast aan de huidige drie pijlers in haar beleid en werk:
het tegengaan van militarisering van de
jeugd, geweldloze beweging en dienstweigering. Dit gebeurt niet alleen door
haar bekwame staf, maar vooral ook
door heel veel afdelingen en partners wereldwijd (think global, act local). Het
netwerk wordt op deze manier optimaal
benut.
Daarbij blijft de beginselverklaring

HET LONDENSE HOOFDKWARTIER VAN DE WRI
IN 1947 MET RECHTS DE NEDERLANDSE
ANTIMILITARIST EN ADVOCAAT HEIN VAN WIJK.

van de WRI natuurlijk fier overeind.
Oorlog is en blijft een misdaad tegen de
mensheid. Alles moet in het werk gesteld
worden om elke vorm van oorlog te bestrijden – inderdaad een variant op de
oorspronkelijke verklaring – en de oorzaken van oorlog weg te nemen.

STEUN WRI
Dat kan het best gezamenlijk. Samen
staan we als beweging sterker. Dit is dus
een oproep om het werk van WRI financieel te steunen. Helaas is het over het algemeen niet eenvoudig om extern fondsen warm te maken voor vredes- en antimilitariseringswerk, dus uw bijdrage is
zeer welkom.
U kunt uw bijdrage storten via de acceptgiro, die bij een deel van de oplage is
toegevoegd, of via rekeningnummer
NL84 TRIO 0212 1150 22 ten name van
Vredesbeweging Pais (de Nederlandse
sectie van de WRI) onder vermelding
van ‘bijdrage WRI’.
Wilbert Helsloot
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Dark World

OEGANDA, KIGATI. INGANG ILLEGALE TINMIJN.

INDONESIE, LOMBOK. GOUDWINNING.

DWINNING.
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l jarenlang legt de
documentair

fotograaf Ernesto Zani het
duistere winnen van
kostbare delfstoffen in
diverse landen vast.Dat
gaat gepaard met soms
kinderarbeid, vaak onder
slechte arbeidsomstandigheden met veel
gezondheidsrisico’s en met
grote gevolgen voor milieu
en klimaat.
Voor meer informatie:
www.erbertozani.com

PHILIPPIJNEN,
PARACALE.
GOUDWINNING
MET DE HAND.
CONGO, NOORD-KIVU.
ILLEGAAL TRANSPORT VAN
GEWONNEN COLTAN NAAR
RUWANDA.

COLOMBIA, CARRIZAL. MET KWIK WORDT
HET GOUD UIT STEENSLAG GEWONNEN.
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Abonnee
worden

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

STOP DE WAPENWEDLOOP

Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.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.

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

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

Vredesbeweging Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder
oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samenleving. We zijn daarvoor op vele manieren actief in Nederland en
via de WRI in de hele wereld. Wilt u lid worden, ons steunen of zelf
meedoen, kijk dan op: www.vredesbeweging.nl of bel:
015-7850137. Twitter: @vredesbeweging. Facebook:
facebook.com/vredesbeweging.
20
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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.
website: www.wilpf.nl.

Op de site aankondigingen van online meetings en
documenten over: Campaign to Stop Killer Robots en 20 jaar
UNSC resolutie 1325

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

Ons motto: rede is vrede. Wie doet er mee? Neem gerust
contact op.
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Onderzoeksdossier VD

AMOK

KLIMAAT

Tekening: Len Munnik

en de vredesbeweging

• Klimaatverandering in Oeganda • Militaire milieuschade
• Noordpool nieuw slagveld • Vredesecologie •
Dit dossier is een product van VD AMOK. Redactie: Kees Kalkman, Henk van der Keur, Jan Schaake
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Klimaatbeweging – vredes ec
Delen van de klimaatbeschermingsbeweging
zien het verband over het hoofd tussen de
klimaatverandering en de gevolgen van legers,
bewapening en oorlog - hoewel ontwapening
de grootste bijdrage zou leveren aan het
veiligstellen van de ecologische toekomst.

T

ijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en ook aan het
begin van de kabinetsformatie
was de militaire lobby volop gaande om
de militaire uitgaven structureel fors te
verhogen. Desnoods ten koste van sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg, maar ook ten koste van het noodzakelijke klimaatbeleid. Sterker nog: door
klimaatverandering in de eerste plaats als
een (ons van buitenaf bedreigend) veiligheidsprobleem te schetsen, voeren de defensielobbyïsten de klimaatverandering

22
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aan als extra argument om de defensieuitgaven te verhogen. Daarmee versterken zij het beeld dat de klimaatcrisis iets
is dat ons overkomt; niet als iets wat we
zelf (mede) veroorzaken. In plaats van
noodzakelijk maatregelen te nemen om
klimaatverandering af te remmen, houden zij ons voor dat we ons vooral dienen
te bewapenen tegen de gevolgen ervan.
Deze lobby – die in het nadeel van de klimaatbeweging werkt – wordt nauwelijks
bekritiseerd.
Veertig jaar geleden waren er nog nauwe banden tussen de georganiseerde vredes- en milieubewegingen, met name
rond de kruisrakettendemonstraties. In
die tijd heerste er grote bezorgdheid over
het gevaar van een kernoorlog en de gevaren voor het milieu, met name als gevolg van kerncentrales. De geëngageerde
krachten tegen het militarisme en tegen
de vernietiging van de natuur hebben in

de loop van de jaren hun gemeenschappelijke grond verloren. Een van de redenen is dat in de NAVO-propaganda militair geweld en de voorbereiding daarvan
“veiligheidsbeleid” wordt genoemd en
dat met deze term veel politieke actoren
worden gesust.

MILITAIRE MILIEUSCHADE
In de genoemde verkiezingscampagne,
in de discussies over de verhoging van
het defensiebudget en binnen een groot
deel van de klimaatbeweging en de zich
daarmee verbindende politieke partijen
wordt niet ingegaan op de huidige en
toekomstige dreiging van militaire milieuschade. Het klimaatbeleid dreigt dus
bij voorbaat te mislukken of teniet te
worden gedaan omdat de militaire milieuschade buiten schot blijft. In het licht
van de ecologische situatie van de mensheid is dit niet te rechtvaardigen, laat
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es ecologie hoort er ook bij
staan te aanvaarden. Dit zou een uitdaging moeten vormen voor het gemeenschappelijk verzet van alle krachten die
belang hebben in het overleven van de
mensheid.
Met oorlogen en oorlogsvoorbereiding, bewapening, militaire oefeningen,
maar ook met sancties en economische
oorlogen in de vorm van extra tarieven
en andere beperkingen om zogenaamde
vijandelijke staten schade te berokkenen,
draagt de militaire sector als geen ander
gebied van menselijke activiteit bij tot de
aantasting van het leefmilieu van de
mensheid. De schade die wordt toegebracht aan het milieu schaadt de fysieke
èn psychische gezondheid van veel mensen. Mensen herstellen niet of heel langzaam van de trauma’s die oorlogen hebben veroorzaakt. Die trauma’s verlammen de perceptie en reflectie van ervaringen en contexten en dit beperkt het
vermogen van mensen om te handelen.
En dat in een tijd waarin het van cruciaal
belang is dat de mensheid haar volledige
potentieel richt op het afwenden van bedreigingen voor de toekomst.

KOSTEN
De militaire uitgaven van alle staten op
de wereld bedragen meer dan 220 miljoen US dollar per uur. Het gerenommeerde instituut voor vredesonderzoek,
SIPRI, meldt dat de som van alle uitgaven
voor de militaire sector wereldwijd de
twee biljoen benadert (een 2 met 12 nullen). De mensheid kan zich de daarmee
gepaard gaande vernietiging van hulpbronnen niet veroorloven op een moment dat zij zo dicht bij de ecologische
afgrond staat.
Dit bedrag omvat nog niet eens niet de
kosten die voortvloeien uit de schade aan
natuur en cultuur ten gevolge van oorlogen. Wat hierbij verloren gaat, kan in het
geheel niet worden geschat, laat staan in
financiële waarde uitgedrukt. Alleen al de
chemische gifstoffen die na de Tweede
Wereldoorlog in zeeën zijn opgeslagen of
de straling van regio’s die zijn beschadigd
door atmosferische kernproeven en
kernbewapening. Of de doden, miskramen en lichamelijke schade aan mensen
als gevolg van het verarmde uranium dat
massaal door de NAVO is gebruikt op de

Balkan, in de Golf en in Noord-Afrika,
als omhulsel voor pantserdoorborende
en bunkersplijtende projectielen. Alsmede de soortgelijke rampzalige gevolgen
van de ontbladeringsoorlog die de VS tijdens de Indochina-oorlog van de jaren
‘60 en ‘70 rond de Mekong-rivier tussen
Vietnam, Laos en Cambodja hebben gevoerd, en die het leven heeft gekost aan
miljoenen Vietnamezen en aan het oerwoud met zijn gebladerte.

LANGE TERMIJN
De nasleep van dergelijke oorlogsmisdaden tegen de ecosfeer is niet te overzien,
ook al omdat zij pas op lange termijn effect sorteren. Deze misdrijven vormen
onder meer een schending van artikel 35
van het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949
en betreffende de bescherming van
slachtoffers van internationale gewapende conflicten – citaat:
“Het is verboden methoden of middelen
van oorlogvoering te gebruiken die bedoeld
zijn om uitgebreide, langdurige en ernstige
schade aan het natuurlijke milieu te veroorzaken of waarvan redelijkerwijs kan
worden verwacht dat zij deze veroorzaken.”
Dramatische voorbeelden van oorlogsgerelateerde ecologische schade zijn
de Golfoorlogen. Greenpeace publiceerde hierover al in 2003 een studie, waarin
zij onder meer meldden:
“Tussen de 300.000 en 700.000 ton olie
werd dagelijks verbrand - gelijk aan tussen
de 3,5 en 8,1 procent van het wereldwijde
olieverbruik per dag in die tijd.”
Het Amerikaanse leger stoot bij het
uitvoeren van oorlogsactiviteiten meer
schadelijke uitlaatgassen uit dan hele
landen als Portugal en Denemarken.
Twee miljoen personeelsleden staan ter
beschikking van het Amerikaanse leger,
duizenden vliegtuigen en tienduizenden
voertuigen verbruiken zoveel fossiele
brandstoffen dat het Amerikaanse leger
een van de grootste klimaatvervuilers ter
wereld is.

zijn klimaatschade, heeft ertoe bijgedragen dat veel klimaatactivisten het verband tussen het leger en de ecologie niet
zien.
Dit vergroot het belang van “vredesecologie” en haar taak om mensen bewust te maken van de ecologische bedreigingen voor de toekomst die uitgaan van
het leger, de bewapening en de oorlogen
die zij mogelijk maken, en om dit bewustzijn over te dragen op de samenleving. Het is een onderdeel van “inclusieve veiligheid” en stond ook centraal op
een online-bijeenkomst die op zaterdag
26 juni jl. door het Platform Vrouwen
voor Duurzame Vrede en de Werkgroep
Inclusieve Veiligheid werd georganiseerd. Op die bijeenkomst en ook in dit
dossier wordt nader ingegaan op een
aantal aspecten van die “vredesecologie”.
Wendela de Vries, die ook een bijdrage
leverde aan de zojuist genoemde onlinebijeenkomst, gaat dieper in op het klimaatbeleid van de krijgsmacht. In het artikel van Michael Klare wordt duidelijk
gemaakt hoe klimaatverandering tot een
nieuw mondiaal strijdtoneel leidt, terwijl
Anne Vaillant en Hans Tenywa Samuel
duidelijk maken hoe krijgsmacht-activiteiten en klimaatverandering in diverse
werelddelen “lokaal” doorwerken. We
hopen met dit dossier bij te kunnen dragen aan het aanhalen van de banden tussen vredes- en klimaatbeweging.
Jan Schaake
Het grootste deel van de bovenstaande tekst is
een vertaling van het artikel “Die Klimabewegung
übergeht das Erfordernis der Friedensökologie”
van Bernhard Trautvetter, op 11 augustus jl.
gepubliceerd op https://www.nachdenkseiten.de

VREDESECOLOGIE
Het feit dat de Amerikaanse regering er
op klimaatconferenties in is geslaagd het
Amerikaanse leger vrij te stellen van de
verplichting verslag uit te brengen over
VREDESMAGAZINE nr. 4-2021
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Klimaatbeleid van
Defensie is een illusie
De bijdrage van het militair apparaat aan
klimaatmaatverandering is groot, maar door
een stevige lobby vanuit het Pentagon heeft de
krijgsmacht geen reductiedoel onder het
Klimaatverdrag van Parijs. Ze is niet verplicht
om haar uitstoot van broeikasgassen te
verminderen. Steeds meer vredes- en
klimaatactivisten zien hier een probleem.

24
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D

e omvang van de uitstoot van
broeikasgassen door krijgsmachten is strategisch geheim.
Er kunnen wel schattingen worden gemaakt op basis van onder meer militaire
brandstofuitgaven, die in de defensiebegroting zijn terug te vinden. Het ‘Cost of
War project’ van het Amerikaanse Watson Institute deed dat voor de wapensystemen en militaire infrastructuur van de
VS. Vanaf 2001, het begin van de ‘war on
terror’, tot aan 2018, is de militaire CO2uitstoot van de VS 1.267 miljard ton
CO2-equivalent *. Waarvan minstens
40% direct verband houdt met de grote
interventie-oorlogen in onder meer Afghanistan en Irak. Ter vergelijking: de totale Nederlandse uitstoot van CO2-equivalent was in coronajaar 2020 166 miljoen ton CO2-equivalent, volgens het
CBS en het RIVM.
De Britse Scientists for Global Responsibility hebben een soortgelijke berekening
gemaakt voor zes Europese landen. Zij
keken daarbij niet alleen naar de directe
militaire uitstoot maar namen ook de
uitstoot van de grootste wapenindustrieën in die landen mee. Voor het jaar
2019 vervuilde de militaire keten het klimaat met 24,5 miljoen ton CO2-equivalent, dat is ongeveer evenveel als 14 miljoen personenauto’s gemiddeld uitstoten
in een jaar. Het zijn vrij grove schattingen, maar op grond van deze gegevens
kan wel worden vastgesteld dat de wereldwijde militaire CO2-uitstoot gelijk
staat aan die van een middelgroot land.
Intussen heeft ook de krijgsmacht een
behoorlijke last van klimaatverandering.
Cruciale militaire bases, met name van

de Amerikaanse marine, dreigen onder
water te raken. Door de toegenomen
stormen, die tegenwoordig ook gepaard
gaan met hevige regenval en overstromingen, hebben oorlogsschepen al verschillende keren havens moeten ontvluchten. Kernwapenbases op eilandjes
in de Stille Oceaan dreigen te verzilten,
waardoor gebrek aan drinkwater ontstaat. De gigantische bosbranden in de
VS bedreigen regelmatig militaire trainingskampen, en generaals zijn bezorgd
dat de inzet van militairen bij klimaatrampbestrijding ten koste zal gaan van
de inzet bij oorlog.

GEVECHTSSCENARIO’S
In militaire kringen wordt klimaatverandering niet als milieuprobleem maar als
veiligheidsprobleem omschreven. De
wereldwijde instabiliteit die door klimaatverandering kan ontstaan zou hogere defensiebudgetten rechtvaardigen.
De eerste stap die wordt genomen is het

aanpassen of verplaatsen van bases en
het aanpassen van wapensystemen, kleding en verblijven voor militairen aan
grotere hitte. Voor activiteiten rond de
smeltende Noordpool worden wapensystemen aangepast aan Arctische omstandigheden. Klimaatbestendig materieel is een nieuw marktsegment voor de
wapenindustrie.
Ook worden gevechtsscenario’s en
dreigingsanalyses aangepast aan te verwachte veranderingen; krijgsmachten
bereiden zich voor op conflicten over
steeds schaarser wordend drinkwater
en leefbaar land, en op instabiliteit
omdat grote groepen mensen op zoek
moeten naar een plek om te overleven.
De inzet van militairen voor het ‘controleren en reguleren’ van vluchtelingen
staat hoog op de NAVO-agenda. Mensen op zoek naar veiligheid worden aan
de grens tegengehouden zodat de rijke
landen zo lang mogelijk zo min mogelijk
last hebben van de verschrikkelijke
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gevolgen van hun eigen overconsumptie.
In Nederland heeft elk ministerie een
emissiereductie-doelstelling. Zo ook het
ministerie van defensie, veruit de grootste vervuiler van alle ministeries (maar
de andere ministeries hebben dan ook
geen schepen en vliegtuigen). Nederland
heeft in de Defensie Energie en Omgeving
Strategie als doelstelling vastgelegd dat de
krijgsmacht in 2050 70% minder fossiele
brandstof zal gebruiken en in 2030 alvast
20% minder. Dat is ambitieus. Krijgsmachten kunnen hun emissies heel goed
omlaag brengen voor infrastructuur: een
militaire basis kan vrij eenvoudig van
zonnepanelen en windmolens worden
voorzien. Dat gebeurt nu ook op grote
schaal. Het scheelt in de brandstofkosten
en bovendien hoef je geen brandstof te
vervoeren door vijandig gebied als je ter
plekke energie uit zon en wind kan opwekken.

DUURZAAM OORLOG VOEREN
Het grootste deel van de militaire klimaatvervuiling is echter afkomstig van
transport en mobiliteit. En daarvan
komt 70% voor rekening van de luchtmacht. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om de broeikasgasemissies daar omlaag te brengen. Ook in de civiele sector is
daarvoor nog geen oplossing gevonden.
De mogelijkheden voor duurzaam transport zijn zeer beperkt. Elektrische voortstuwing is alleen duurzaam als het ook
duurzaam wordt opgewekt. Dat gaat niet
lukken met een heel interventieleger. Al
die zware transportmiddelen om wereldwijd militair te kunnen optreden slurpen
verschrikkelijk veel energie.
De Italiaanse marinewerf Fincantieri
bouwt aan een marineschip op biobrandstof. Technisch kan dat, maar biobrandstof is helemaal niet duurzaam.
Grootschalige verbouw van biobrandstof
vereist heel veel kostbare landbouwgrond, die hard nodig is voor voedselvoorziening. De milieubeweging wijst
biobrandstof uit gewassen daarom af. Biobrandstof uit (rest)afval is wel duurzaam, maar daarvan is onvoldoende beschikbaar. Een proef op vliegbasis Leeuwarden om in twee F-16’s twee weken
lang de kerosine bij te mengen met 5%
brandstof uit afgewerkt frituurvet moest
voortijdig worden beëindigd wegens onvoldoende frituurvet. Er zijn ook proeven met synthetische kerosine, maar ook
die technologie is nog lang niet volwassen en extreem duur. Duurzaam vliegen

kan alleen met lichtgewicht vliegtuigen
op korte afstand. Dat geldt dus niet voor
bommenwerpers, transport- en gevechtshelikopters en straaljagers. Om
nog maar te zwijgen over brandstof voor
raketten.
Op wonderbaarlijke wijze meent de
Britse luchtmacht wel ‘zero-carbon’ te
kunnen zijn in 2040 en al in 2027 over
een geheel uitstootvrij militair trainingsvliegtuig te kunnen beschikken. Men
zoekt nog een industriële partner om het
technisch te realiseren. Maar ook de RAF
geeft toe dat er nog een klein probleempje is: de aanvoer van beschikbare brandstof is beperkt en de beoogde technologie
is extreem duur. Het lijkt vooral een
exemplarisch voorbeeld van ‘greenwash’,
het schoner voorstellen van je bedrijfsvoering dan werkelijk het geval is om zo
te voorkomen dat je serieuze reductiedoelen krijgt opgelegd.
Ook in de burgerluchtvaart wordt volop geëxperimenteerd met duurzaam
vliegen, maar de technologie bestaat
domweg nog niet en zal er de eerstkomende tien jaar ook nog niet zijn. Misschien wel nooit. Recent verscheen een
rapport op verzoek van de Tweede Kamer waarin luchtvaartdeskundigen duidelijk zeiden: verwacht het heil niet van
technische oplossingen, de enige manier
om de uitstoot van vliegen substantieel
omlaag te brengen is door minder te vliegen. Dat geldt voor civiele, maar ook
voor militaire luchtvaart.

GEEN OPLOSSING
In het slotcommuniqué van de NAVOtop werd deze zomer aangekondigd dat
wordt onderzocht of militaire emissies
omlaag kunnen worden gebracht. Niet
dat ze dan ook omlaag zullen worden gebracht; de NAVO stelt geen reductiedoel.
Minder militaire CO2-uitstoot mag volgens de NAVO-top namelijk niet gaan
ten koste van inzetbaarheid en slagkracht. Die moet juist worden uitgebreid, onder meer om ‘klimaatveiligheid’
van NAVO-landen te garanderen. Daarmee wordt het probleem nog groter. Het
voornemen van NAVO-landen om hun
defensiebegrotingen op te schroeven tot
2% van het BNP met daarin minimaal
20% voor nieuwe wapenaanschaf zal
zeker tot meer broeikasgas-uitstoot leiden.
Een groot deel van de militaire strategie waarvoor die wapens worden aangeschaft is gericht op het beschermen van
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de op fossiele brandstof gebaseerde consumptie-economie. Een economie gebaseerd op duurzame energie zal dat overigens niet verminderen. De zeldzame
aardmineralen die nodig zijn voor bijvoorbeeld zonnepanelen zijn nu al onderwerp van militaire rapporten en strategische overwegingen waarin de vraag is
of Westerse landen zich deze grondstoffen kunnen toe-eigenen en voorkomen
dat ze in Chinese handen vallen.
Maar in een wereld met grensoverschrijdende problemen als pandemie en
klimaatverandering is samenwerking, en

In een wereld die
kampt met
klimaatverandering is
samenwerking de
enige manier
om veiligheid te
bereiken
niet competitie en vijandschap, de enige
manier om veiligheid te bereiken. Meer
diplomatie en onderhandeling en meer
milieu- en ontwapeningsverdragen. Dat
is niet naïef, dat is het probleem aanpakken in plaats van de gevolgen bestrijden.
En wat doen we met al die militairen? De
krijgsmacht presenteert zichzelf graag als
rampenbestrijder, terwijl duidelijk is dat
civiele hulpverleners veel beter zijn opgeleid en uitgerust om burgers te beschermen. Het is misschien een goed idee de
krijgsmacht om te bouwen tot hulpverleningsorganisatie: wapens en bepantsering eruit, hulpgoederen zorgtraining
erin. Dat is de beste manier om te beschermen wat ons dierbaar is.
Wendela de Vries
Stop Wapenhandel
* Eén kilogram CO2-equivalent staat gelijk
aan de broeikaswerking van 1 kilogram CO2,
maar kan dus ook andere broeikasgassen
betreffen.
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Noordpoolgebied slagveld vo
Begin maart zullen naar schatting 7.500
Amerikaanse soldaten naar Noorwegen
vertrekken om zich aan te sluiten bij duizenden
militairen uit andere NAVO-lidstaten voor een
massaal schijngevecht met virtuele, invallende
troepen uit Rusland.

I

n dit futuristische, gesimuleerde treffen – onder de naam oefening Cold
Response 2020 – zullen de geallieerde
troepen “gezamenlijke multinationale
oefeningen uitvoeren met een hoog-intensief conflictscenario onder veeleisende winterse omstandigheden” – althans
volgens claims van de Noorse strijdkrachten.
Op het eerste gezicht ziet dit er weliswaar uit als ieder andere NAVO-oefening, maar kijk even verder. Niets is gewoon aan Cold Response 2020. In de eerste plaats omdat deze plaats vindt boven
de Noordpoolcirkel, ver van enig eerder
traditioneel NAVO-slagveld, en de kans
op een conflict tussen de grote mogendheden dat zou kunnen uitlopen op een
atoomoorlog en wederzijdse vernietiging, naar een nieuwe hoogte tilt. Welkom, met andere woorden, op het nieuw-

Rusland vertoont hier
alle kenmerken
van een oliestaat
ste slagveld voor de Derde Wereldoorlog.
Voor de militairen die aan deze oefening deelnemen, zijn de mogelijk atomaire dimensies van Cold Response
2020 wellicht niet meteen duidelijk. Aan
het begin zullen mariniers van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
massale amfibische landingen oefenen
langs de kusten van Noorwegen, grotendeels zoals ze dat in vergelijkbare oefeningen overal ter wereld doen. Eenmaal
geland, echter, wordt het scenario steeds
opmerkelijker. Nadat tanks en andere
zware wapens zijn opgehaald die uit
voorzorg in grotten in het Noorse binnenland ondergebracht zijn, gaan de ma26
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riniers naar de uiterst noordelijke regio
Finnmark om de Noorse strijdkrachten
te helpen Russische troepen te stuiten die
naar verwachting over de grens stromen.
Vanaf dat moment zullen beide zijden
verwikkeld raken in – in de terminologie
van het Pentagon – hoog-intensief strijdgewoel onder polaire omstandigheden
(een type oorlogvoering dat sinds de
Tweede Wereldoorlog niet op deze schaal
heeft plaatsgevonden).
En dat is pas het begin. Zonder dat de
meeste Amerikanen zich ervan bewust
zijn, zijn de regio Finnmark in Noorwegen en het aangrenzende Russische
grondgebied een van de meest waarschijnlijke strijdperken geworden voor
het eerste gebruik van kernwapens in een
mogelijk toekomstig conflict tussen de
NAVO en Rusland. Omdat Moskou een
belangrijk deel van zijn nucleaire vergeldingswapens op het Kola Schiereiland –
een geïsoleerde reep land grenzend aan
Noord-Noorwegen – geconcentreerd
heeft, zal ieder Amerikaans of NAVO
succes in gevechten met Russische troepen in de buurt van dat gebied een belangrijk deel van het Russische kernwapenarsenaal bedreigen en daardoor de
vroegtijdige inzet van deze wapens uitlokken. Zelfs een gesimuleerde overwinning – de voorspelbare uitkomst van
Cold Response 2020 – zal Ruslands nucleaire commandanten zonder twijfel
nerveus maken.
Om op waarde te schatten hoe riskant
een botsing tussen de NAVO en Rusland
in het hoge noorden van Noorwegen kan
zijn, moeten we de geografie van de regio
in ogenschouw nemen en de strategische
factoren die Rusland bewogen hebben er
zoveel militair vermogen te concentreren. En dat alles zal zich trouwens afspelen in de context van een ander bestaansrisico: klimaatverandering. Het smelten
van de Noordpoolijskap en de versnelde
exploitatie van grondstoffen in het
Noordpoolgebied maken het strategisch
belang van de regio nog groter.

ENERGIEWINNING
Op iedere kaart van Europa valt te zien
dat Scandinavië breder wordt naar het
zuiden toe, naar de dichtst bevolkte delen
van Denemarken, Finland, Noorwegen

en Zweden. Naar het Noorden toe, echter, wordt het smaller en steeds minder
dicht bevolkt. In het uiterste noorden
raakt een klein strookje Noorwegen aan
het Russische Kola Schiereiland, beide in
het noorden begrenst door de Barentszzee, een zijarm van de Poolzee. Dit
afgelegen gebied – circa 800 mijl van
Oslo en 900 mijl van Moskou – is de laatste jaren een maalstroom geworden van
economische en militaire activiteiten.
Ooit aangeprezen als bron van vitale
mineralen, nikkel met name, ijzererts en
fosfaten, is dit afgelegen gebied nu het
centrum van groots opgezette winning
van aardolie en aardgas. Nu de temperatuur in het Poolgebied twee keer zo snel
stijgt als ergens anders op de planeet en
het zee-ijs zich ieder jaar verder naar het
noorden terugtrekt, is onderzoek naar de
onderzeese winning van fossiele energie
stelselmatig beter denkbaar geworden.
Het resultaat is dat onder de Barentszzee
grote voorraden olie en aardgas zijn ontdekt – juist die energiedragers die door
verbranding de temperatuurstijging veroorzaken – en beide landen nu methoden zoeken om die voorraden te exploiteren. Noorwegen heeft het voortouw genomen door in Hammerfest in Finnmark de eerste installatie boven de Poolcirkel te bouwen voor de export van
vloeibaar aardgas. Op een vergelijkbare
manier heeft Rusland initiatieven ontplooid om het gigantische Shtokman
gasveld in zijn deel van de Barentszzee te
exploiteren, al moeten die plannen nog
tot ontwikkeling komen.
Voor Rusland liggen oostelijker, in de
Kara- en Petsjorazee en op het Jamal
Schiereiland, een kleine uitloper van Siberië, nog grotere voorraden olie en gas
in het verschiet. De energiebedrijven
zijn, in feite, al begonnen olie te produceren uit het Prirazlomnoye veld in de Petsjorazee en het Novoportovskoye veld op
het schiereiland, waar ook aardgas valt te
winnen. Deze velden zijn een grote belofte voor Rusland, dat hier alle kenmerken
van een oliestaat vertoont. Maar er is één
reusachtig probleem: de enige bruikbare
route om die productie op de markt te
brengen is met speciaal ontworpen ijsbreker/tankers door de Barentszzee langs
Noord-Noorwegen.
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ld voor nieuwe wereldoorlog
De exploitatie van de olie- en gasvoorraden in het Noordpoolgebied, en het
transport naar de markten in Europa en
Azië heeft voor Moskou een hoge economische prioriteit gekregen nu de koolwaterstofvoorraden onder de Poolcirkel beginnen op te drogen. Ondanks de roep
om grotere economische diversiteit in eigen huis, blijft het regime van president
Vladimir Poetin vasthouden aan het centrale belang van de productie van koolwaterstoffen voor de economische toekomst van zijn land. In die context is de
productie in het Noordpoolgebied een
essentieel nationaal doel geworden dat,
op zijn beurt, verzekerde toegang vereist
tot de Atlantische Oceaan, via de Barentszzee en de Noorse kustwateren. We
kunnen die vaarroute zien als van levensbelang voor de energie-economie van
Rusland zoals de Straat van Hormuz, de
verbinding tussen de Perzische Golf en
de Indische Oceaan, dat is voor SaoediArabië en de andere regionale producenten van fossiele brandstoffen.

Naast de Russische energiegiganten moet
ook de Russische marine de Atlantische
Oceaan via de Barentszzee en het noorden van Noorwegen kunnen bereiken.
Behalve de havens aan de Baltische Golf
en de Zwarte Zee, die vanuit de Atlantische Oceaan alleen te bereiken zijn via
doorgangen welke de NAVO eenvoudig
kan blokkeren, is Moermansk op het Kola Schiereiland de enige Russische haven
met onbelemmerde toegang tot de Atlantische Oceaan. Het verrast dan ook
niet, dat die haven ook het hoofdkwartier
is voor Ruslands Noordelijke Vloot – de
sterkste van Rusland – en de locatie is
voor tal van lucht-, land-, raket- en radarbases, net als van scheepswerven en
kernreactoren. Met andere woorden: het
is een van de meest gevoelige militaire regio’s van het huidige Rusland.
Vanuit dit gegeven heeft president
Poetin die vloot, die na de ineenstorting
van de Sovjet-Unie in wanorde vervallen
was, aanzienlijk heropgebouwd en uitgerust met de meest moderne oorlogsschepen. Volgens The Military Balance, een
publicatie van het International Institute
for Strategic Studies, had de vloot in 2018

Tekening: Len Munnik

DE MILITAIRE DIMENSIE

de beschikking over het grootste aantal
moderne kruisers en torpedojagers (10)
van alle Russische eskaders, met 22 onderzeeboten en talloze ondersteunende
vaartuigen. Rond Moermansk zijn er bovendien dozijnen geavanceerde MiG gevechtsvliegtuigen en een grote verzameling luchtafweersystemen. Ten slotte
meldden Russische militaire autoriteiten
tegen het einde van 2019 voor het eerst
dat ze in het poolgebied een Kinzhal, een
in de vlucht gelanceerde ballistische raket, hadden geplaatst, een wapen dat een
hypersonische snelheid kan bereiken
(meer dan vijf keer de snelheid van het
geluid), waarschijnlijk – opnieuw – op

een basis in de omgeving van Moermansk, slechts 125 mijl van het Noorse
Finnmark, het gebied van de aanstaande
NAVO-oefeningen.
Van nog meer belang is de manier
waarop Moskou zijn kernmacht in de regio versterkt heeft. Net als de Verenigde
Staten houdt Rusland vast aan een ‘triade’ van overbrengingsmiddelen voor nucleaire ladingen, waaronder intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s),
‘zware’ langeafstandsbommenwerpers
en vanaf onderzeeërs gelanceerde ballistische raketten (SLBM’s). Onder de bepalingen van het New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) dat de twee
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landen in 2010 getekend hebben, mogen
de Russen niet meer dan 700 systemen
plaatsen, die gezamenlijk niet meer dan
1.550 kernkoppen mogen dragen. Dat
verdrag loopt overigens in februari 2021
af tenzij beide zijden tot een verlenging
komen, wat in de Trump Era steeds
onwaarschijnlijker wordt.* Volgens de
Arms Control Association zouden de
Russen op dit moment het aantal kernkoppen geplaatst hebben dat hen onder
New START is toegestaan, op 66 zware

Hoog-intensief
strijdgewoel onder polaire
omstandigheden
bommenwerpers, 286 ICBM’s en 12 onderzeeërs met 160 SLBM’s. Acht van die
met kernwapens uitgeruste onderzeeërs
zijn aan de Noordelijke Vloot toegewezen, wat betekent dat zo’n 110 raketten
met wel 500 kernkoppen – de precieze
aantallen zijn met geheimhouding omgeven – in het gebied rond Moermansk
zijn gestationeerd.
Russische atoomstrategen zien deze
van atoomwapens voorziene onderzeeërs
28
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als het nationale vergeldingssysteem met
de beste ‘overlevingskans’. Mocht het tot
een atomaire uitwisseling met de Verenigde Staten komen, dan zijn de zware
bommenwerpers en de ICBM’s waarschijnlijk tamelijk kwetsbaar voor preventieve aanvallen, omdat hun locaties
bekend zijn en door Amerikaanse bommen en raketten met haarscherpe nauwkeurigheid aangevallen kunnen worden.
De onderzeeërs echter kunnen Moermansk verlaten en in de wijde Atlantische Oceaan verdwijnen aan de vooravond van een crisis, en daarmee vermoedelijk verborgen blijven voor Amerika’s spionerende blikken. Dat vergt echter wel dat ze de Barentszzee kunnen
doorkomen en de in de nabijheid schuilende NAVO-eenheden kunnen ontwijken. Voor Moskou, met andere woorden,
is de mogelijkheid een Amerikaanse nucleaire aanval af te schrikken afhankelijk
van haar mogelijkheden om haar marinebasis in Moermansk te verdedigen terwijl ze haar onderzeeërs voorbij het
Noorse Finnmark loodst. Het is dus geen
verrassing dat dit gebied voor de Russische militaire planners van enorm strategisch belang geworden is – en de aanstaande Cold Response 2020 zal voor hen
zeker een uitdaging blijken.
Tijdens de Koude Oorlog zag Washington het Noordpoolgebied als een be-

langrijk strategisch strijdtoneel en bouwde een keten van militaire bases rond het
gebied. Het voornaamste doel: Russische
bommenwerpers en raketten onderscheppen die over de Noordpool op weg
waren naar hun doelen in Noord-Amerika. Nadat de Sovjet-Unie in 1991 in elkaar zakte heeft Washington veel van deze bases verlaten. Nu het Pentagon opnieuw een ‘grote machtsstrijd’ met Rusland en China ziet als het bepalende element van de huidige strategische omgeving, worden veel van die bases opnieuw
in gebruik genomen en er zelfs nieuwe
toegevoegd. Opnieuw wordt het Noordpoolgebied gezien als een mogelijk
strijdperk voor een conflict met Rusland
en als gevolg daarvan worden Amerikaanse strijdkrachten voorbereid op een
mogelijke oorlog daar.

MILITAIRE OPBOUW
Minister Mike Pompeo van Buitenlandse
Zaken was de eerste prominent die deze
nieuwe strategische invalshoek mei vorig
jaar op het Arctic Forum in Finland uiteenzette. In zijn toespraak, min of meer
een ‘Pompeo-doctrine’, gaf hij aan dat de
Verenigde Staten zijn houding van welwillende verwaarlozing van deze regio
omzette naar agressieve betrokkenheid
en militarisering. “We staan voor een
nieuw tijdperk van strategische betrok-
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kenheid bij de Noordpool,” beklemtoonde hij, “compleet met nieuwe bedreigingen voor de Noordpool en zijn grondgebied, en voor al onze belangen in die regio.” Om die belangen beter tegen de
Russische militaire opbouw daar te beschermen “versterken we Amerika’s veiligheid en de diplomatieke aanwezigheid
in het gebied … we ontvangen militaire
oefeningen, versterken onze militaire
aanwezigheid, vernieuwen onze vloot ijsbrekers, verhogen de begroting voor de
kustwacht en we creëren binnen onze
militaire organisatie een nieuwe, zware
militaire post voor Arctische Zaken.”
Het Pentagon heeft niet veel bijzonderheden willen prijsgeven, maar zorgvuldig lezen van de militaire pers wekt de
indruk dat deze activiteiten in het bijzonder zijn geconcentreerd rond NoordNoorwegen en de omringende wateren.
Om te beginnen heeft het marinierskorps van de VS een permanente aanwezigheid in het land gevestigd, de eerste
keer dat er buitenlandse militairen gestationeerd zijn sinds Duitse troepen het in
de Tweede Wereldoorlog bezetten. Een
detachement van rond 350 mariniers
werd in 2017 aanvankelijk ingezet bij de
haven van Trondheim, waarschijnlijk om
te helpen bij de beveiliging van grotten in
de omgeving, waar honderden Amerikaanse tanks en andere legervoertuigen
in opslag staan. Twee jaar later werd een
groep van vergelijkbare grootte uitgezonden naar de regio Troms, boven de
Poolcirkel en veel dichter bij de Russische
grens.
Vanuit de Russische optiek is de bouw
van een Amerikaans radarstation op het
eiland Vardø in Noorwegen, zo’n 40 mijl
van het Kola Schiereiland, nog veel bedreigender. Dat wordt bemenst in samenwerking met de Noorse veiligheidsdiensten, en het zal er zeker op gericht
zijn te snuffelen naar de Russische onderzeeërs met raketten, met als doel deze
onder schot te nemen en ze in de eerste
fase van een conflict uit te schakelen. Dat
Moskou juist zo’n uitkomst vreest, is duidelijk uit de schijnaanval die het in 2018
lanceerde, waarbij 11 Su-24 supersonische bommenwerpers op een directe
koers naar het eiland gezonden werden,
om pas op het laatste moment weg te
draaien. Ook heeft Moskou een installatie voor anti-scheepsraketten verplaatst
naar een plek net veertig mijl van Vardø.
Daarboven heeft de Amerikaanse marine in augustus 2018 besloten de eerder

ontbonden Tweede Vloot in de Noordelijke Atlantische Oceaan te doen herleven. “Een nieuwe Tweede Vloot vergroot
onze strategische reactiemogelijkheden –
vanaf onze oostelijke kustlijn tot aan de
Barentszzee,” zei de Chef Maritieme
Operaties John Richardson destijds. Aan
het eind van vorig jaar werd deze vloot
volledig operationeel verklaard.

ONTCIJFEREN
We moeten de oefening Cold Response
2020 zien in de context van al deze ontwikkelingen. Er zijn maar weinig details
openbaar gemaakt over het denken achter de komende oorlogsspelen, maar het
is niet moeilijk ons voor te stellen hoe het
scenario er in ieder geval voor een deel
uitziet: een botsing van een of andere
aard tussen de Verenigde Staten en Rusland leidt tot Russische aanvallen gericht
op het veroveren van het radarstation in
Vardø en Noorwegens defensiehoofdkwartier in Bodø aan de noordwestelijke
kust van het land. De invallende troepen
zullen door de Noorse strijdkrachten (en
de in het gebied gelegerde Amerikaanse
mariniers) wel vertraagd worden, maar
niet gestopt, terwijl duizenden versterkingen van NAVO-bases uit heel Europa
het land binnen beginnen te komen. Uiteindelijk zal het tij natuurlijk gekeerd
worden en worden de Russen teruggedrongen.
Ongeacht het officiële scenario, zal
voor de planners in het Pentagon de situatie veel verder escaleren. Een Russische
aanval op essentiële Noorse militaire installaties zal naar verwachting worden
voorafgegaan door intensieve lucht- en
raketbombardementen en door aanvallen door zware marineschepen. Dit roept
op zijn beurt tegenzetten op van de Verenigde Staten en de NAVO, die waarschijnlijk uitmonden in gewelddadige
confrontaties en het verlies van belangrijke installaties en wapensystemen aan
alle kanten. In de loop van het proces
wordt Ruslands essentiële nucleaire vergeldingsmacht bedreigd en in de hoogste
alarmfase gebracht, met de leidende officieren op het scherpst van de snede. Een
willekeurige misstap kan dan leiden tot
wat de mensheid sinds augustus 1945 gevreesd heeft: een nucleaire apocalyps op
de planeet Aarde.
Er is geen manier om te weten te komen in welke mate zulke overwegingen
in de geheime versies van het scenario
voor Cold Response 2020 zijn opgeno-
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men, maar het is onwaarschijnlijk dat ze
ontbreken. Inderdaad behelsde een versie van de oefening uit 2016 de deelname
van drie nucleaire B-52 bommenwerpers
van het Amerikaanse Strategic Air Command, wat er op wijst dat de Amerikaanse krijgsmacht zich zeer bewust is van de
kans op escalatie van een grootschalige
confrontatie tussen de Verenigde Staten
en Rusland in het Noordpoolgebied.
Om kort te gaan: wat ogenschijnlijk
een routinematige oefening lijkt in een
uithoek van de wereld, is eigenlijk onderdeel van de ontwikkeling van een Amerikaanse strategie om Rusland te overmeesteren in een kritische verdedigingszone, een benadering die gemakkelijk op
een kernoorlog uit kan lopen. De Russen
zijn zich hiervan natuurlijk terdege bewust en zullen Cold Response 2020 ongetwijfeld met oprechte bezorgdheid bekijken. Hun vrees is te begrijpen – maar
we moeten ons allemaal zorgen maken
om een strategie die op het oog zo’n
groot risico op escalatie in zich heeft.
Sinds de Sovjet-Unie in 1949 haar eigen atoomwapens heeft verworven, hebben strategen zich afgevraagd hoe en
waar een totale atoomoorlog – de Derde
Wereldoorlog – uit zou breken. Ooit ging
het brandbare scenario dat het meest
waarschijnlijk leek uit van een botsing
over de gedeelde stad Berlijn of de grens
tussen Oost en West in Duitsland. Na de
Koude Oorlog verdampte de vrees voor
zo’n dodelijk treffen echter en dachten
weinigen nog na over deze risico’s. Maar
als we nu naar de toekomst kijken, lijkt
de kans op een catastrofale Derde Wereldoorlog opnieuw maar al te voorstelbaar. En ditmaal, schijnt het, kan een ongeluk in het Noordpoolgebied de vonk
worden voor Armageddon.
* Inmiddels is onder het bewind van President
Biden een verlenging van het verdrag tot
2026 bereikt (Redactie VredesMagazine).

Michael T. Klare
Michael T. Klare is emeritus hoogleraar
voor Vrede en Mondiale Veiligheid Studies
aan het Hampshire College in Amherst,
Massachusetts. Zijn laatste boek is ‘All
Hell Breaking Loose: The Pentagon’s
Perspective on Climate Change’
Vertaling: Tjark Reininga
Dit artikel verscheen in het Engels bij TomDispatch
tomdispatch.com/michael-klare-war-in-the-arctic
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Het gat van Zierikzee
Kort voor de zomervakantie verscheen in de
Provinciaalse Zeeuwse Courant een
vraaggesprek met de staatsecretaris van
defensie Visser, bekend door het afblazen
van de geplande verhuizing van de marinierskazerne naar het noodlijdende Vlissingen.

D

it keer kwam ze echter met
‘goed’ nieuws: uit onderzoek in
2020 (het eerste sinds 1999)
blijkt volgens haar dat het munitiedepot
aan de rand van de Oosterschelde geen
gevaar oplevert voor ontploffingen en
het milieu. Wel blijft het verbod op ankeren, duiken en gebruik van sleepnet in
dat gebied van kracht.
De term ‘munitiedepot’ suggereert dat
munitie in een loods opgeslagen wordt
om te gebruiken. Dat zet je op het verkeerde been: het betreft hier een munitiestortplaats waar onbruikbare munitie
‘veilig’ gedumpt is. Het onderzoek naar
de munitiestortplaats hadden de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland

T

en politieke partijen in de Tweede kamer
afgedwongen, nadat bleek dat de eerdere
toezegging van ‘monitoring’ onvoldoende geruststellende informatie gaf.
In de zomer van 2020 vond het onderzoek onder slecht gesternte plaats. Allereerst trof men tijdens het onderzoek ontstekers aan waardoor granaten op scherp
kunnen staan, in tegenstelling tot wat defensie dacht. Toen dat plaatselijk bekend
werd, volgde het gerucht dat vissers ze
daar wel gedumpt zouden hebben. Daarnaast moest publicatie van het rapport
uitgesteld worden tot begin dit jaar wegens overstroming van het laboratorium.
Vervolgens werden er weer geen openbare onderzoeksconclusies getrokken, dus
stelde D’66 in februari dit jaar wederom
Kamervragen.

RESULTATEN
Uit het antwoord van Visser in juni blijkt
dat betreffende onderzoeken niet openbaar zijn maar wel gedeeld zullen worden
met ‘stakeholders’. Geconstateerde ver-

ot de jaren zestig heeft defensie ongeveer 30 miljoen kilo munitie gedumpt op een
gebied van 1.800 bij 800 m in de Oosterschelde (aan de rand van het gelijknamige
Nationaal Park). Het ligt 10 tot 50 meter diep op en in de bodem van het water. Toen dacht
men dat dit geen kwaad kon: schadelijke springstoffen zouden in de open zee geleidelijk aan
verdund weggespoeld worden. Belgen hadden dit na de Eerste Wereldoorlog voor de kust
van Knokke gedaan en de Duitsers in de Oostzee ook. Van belang is echter dat de
Oosterscheldekering inmiddels de Oosterschelde deels afsluit en daar geen open zee meer
is. De Oosterschelde is niet alleen als natuurgebied voor de hele delta van belang, maar ook
economisch (toerisme, de oester- en mosselteelt en zeegroentetelers).
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OOSTERSCHELDE. MUNITIESTORTPLAATS MET OP DE
ACHTERGROND DE ZEELANDBRUG.

vuiling van het water bij meetpunt Wissenkerke zou met een andere munitiedump te maken hebben en vergt nader
onderzoek. “Het zou kunnen dat er ontstekers van granaten op scherp staan omdat tijdens de stort ontstekers aan granaten vastgelijmd waren.” Ontstekers kunnen op scherp staan omdat “ingebouwde
veiligheden zoals blokkering van de slagpen niet meer werken als gevolg van degradatie”. Deze granaten zijn dus wel degelijk door defensie gedumpt. “Nu voor
onderzoek meer munitie bergen” wordt
niet zinvol geacht. De brief rept niet over
mogelijke oplossingen maar wel over onderzoek door defensie naar beschikbare
middelen om munitiestoffen op te kunnen sporen.
Met het niet openbaar maken is controle op deze munitiedumpplaats onvoldoende geborgd. Onduidelijk is of defensie precies weet wat er gedumpt is. Ook is
onduidelijk wat men als oplossing ziet.
Onlangs werd bekend dat de NoorsDuitse combinatie DeepC-Seaterra zijn
uitrusting nota bene in Rotterdam gereed maakte om munitiedumpingen in
de Oostzee te ruimen. Die mogelijkheid
lijkt in dit rapport geen rol te spelen. Is
dat soms omdat de vervuiler (defensie)
betaalt?
Wordt vervolgd.
Anne Vaillant

Foto: Maurice Steketee / PZC
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Water – oorsprong voor
leven, kwestie van vrede
Ik woon in Oost-Oeganda in Iganga, waar
suikerriet wordt verbouwd en vrijwel geen land
overblijft voor de productie van
levensmiddelen. Ik ben Tenywa Samuel uit
Oeganda en heb de middelbare school verlaten
zonder diploma. Ik ben als vierde kind geboren
in een gezin van zeven kinderen.

Z

Oeganda is een land zonder zeehavens
want het is omsloten door andere landen
in Afrika. Het heeft een bevolking van
ongeveer 44 miljoen mensen, en wil zich
ontwikkelen. Het is gezegend met veel
natuurlijke hulpbronnen, zoals rivieren,
meren, mineralen, bossen, bergen, bamboe en nog veel meer.
Veel mensen moeten leven met minder
water dan zij nodig hebben, zowel in de
meest welvarende steden van de wereld
als in de overvloedige landbouwgebieden. Droogtes komen ook steeds vaker
voor, zijn ernstiger en treffen meer mensen over de hele wereld. Vele duizenden
mensen leven nu al in regio’s die ten minste één maand per jaar te kampen hebben
met ernstige watertekorten. Nu de bevolking toeneemt, zal deze druk alleen maar
toenemen. Water is een kostbaar geschenk van God op aarde. Het leven op

Foto: Hans Tenya Samuel

es broers en een zus opgevoed
door een alleenstaande moeder.
Onze vader liep weg na langdurige droogte en daarna hevige regenval. We
waren allemaal afhankelijk van landbouwgrond met zelfvoorzienende landbouw, maar als gevolg van de klimaatverandering was alles weggespoeld en verwoest. Vader voldeed niet meer aan de
vragen en verantwoordelijkheden als vader en dat kon hij niet meer aan. Onze
boerderij was totaal verdwenen en niets

was achtergelaten. Omdat onze vader
was gegaan dwong de familie van hem
ons onze landbouwgrond te verlaten.
Als gevolg van de klimaatverandering
werden we als gezin zonder vader gedwongen om weg te gaan naar de stad
om te wonen in twee gehuurde slaapkamers. In de stad was het leven hard en
was het moeilijk om aan het geld te komen om naar school te gaan. Daarom
ging ik niet naar de universiteit en verhuisde ik naar Kampala, de hoofdstad
van Oeganda, om te kijken wat ik kon
doen om mijn jonge broers en moeder te
steunen en toegang te geven tot onderwijs. Ik begon auto’s te wassen en
schoonmaakwerk om de kost te verdienen maar terwijl ik dit deed realiseerde ik
me dat ik een stem kon zijn voor veel
stemlozen die lijden aan de gevolgen van
de klimaatverandering in ons land.

WERKGROEP VAN JONGEREN ZIJN BEZIG MET BOSAANPLANT IN AANGETAST MOERASLAND IN NKOZI
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aarde bestaat dankzij de beschikbaarheid
van water. Terwijl het zelf smaak-, geuren kleurloos is, voegt het smaak, kleur en
een aangename geur toe aan het leven
van de levende wezens op aarde.

POLITIEK
Grootschalige landbouw met monocultuur, het ontginnen van wetlands voor
nederzettingen, uitwerpselen, plastic afval, erosie en de corruptie van onze leiders die onze waterbronnen verkopen
om investeerders toe te staan ze te vervuilen als stortplaatsen, zijn enkele van de
oorzaken die leiden tot vervuiling in ons
woongebied. Veel van onze politieke lei-

derdrukken. Wij jongeren gaan vreedzaam de straat op om op te roepen tot actie voor behoud en bescherming van ons
milieu.
Ik werd in zo’n geval gearresteerd en
mijn telefoon werd me afgenomen en gebroken door de politie. Daarmee verloor
ik bewijzen van verschillende acties waar
ik sprak over de politici. Ik had foto’s van
verschillende acties waar leiders zijn betrokken bij de verkoop van land om investeerders vrij baan te geven in het vervuilen van moeder aarde. Waar wetlands
verkocht werden en mensen gedwongen
werden om te evacueren, bos verkocht
werd en wilde dieren hun plek verloren.
Dit heeft enorme invloed op de ecosystemen en zorgt voor veel biodiversiteitsverlies.

Foto: Hans Tenya Samuel

BOSAANPLANT

HANS TENYA SAMUE

ders doen niets tegen de vernietiging van
ons milieu in de toekomst. Integendeel,
zoals blijkt uit de verkoop van wetlands
aan Chinezen om rijst te verbouwen en
in Lwera om zand te winnen, wat leidt tot
watervervuiling in het Victoriameer, het
grootste meer van Afrika, en de Nijlrivier.
Veel mensen hebben geen toegang tot
schoon water omdat er kunstmest wordt
gebruikt bij de rijstteelt. Het gebruik van
zware machines veroorzaakt olielekkage,
hetgeen weer leidt tot biodiversiteitsverlies in het water en het vernietigen van de
ecologische functie van de wetlands. Ze
hebben ook land van het beschermde
Bugoma regenwoud bij Hoima verkocht
om suikerriet te planten waardoor de
bossen vernietigd worden. Anderen gebruiken de politie om onze stem te on32
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Bebossing is ook een goede methode
omdat het de afvloeiing van oppervlaktewater vermindert en het grondwater
weer aanvult. Het bevordert daarmee het
behoud van ondergronds water. Door
dergelijke methoden toe te passen, kunnen we op natuurlijke wijze meer water
behouden en de beschikbaarheid ervan
voor toekomstige generaties veiligstellen.
We zouden een eed moeten afleggen en
er een levenslang motto van moeten maken om water te behouden, want: “Als je
water bewaart, betekent dat dat je het leven bewaart.”
Ik besloot met jonge mensen een bosaanplant op te starten in Mityana op gemeenschappelijke landbouwgrond met
het oog op het creëren van meer koolstofopslag in Oeganda. We deden dit op
kleine schaal van 300 bij 300 meter met
eucalyptusbomen en we zijn erin geslaagd om ze te laten groeien en nog
steeds voor hen te zorgen. Ik ben erin geslaagd om de jeugd in Iganga stad te informeren over de klimaatverandering en
we zijn in staat geweest om bomen en
voedsel te laten groeien op het land. Klimaatslimme landbouw met bananen en
inheemse bomen op drie hectare land
heeft als demonstratieboerderij geholpen kennis te delen. Het aansluiten van
veel mensen rond de gemeenschap heeft
geholpen om de armoede, voedselzekerheid en voedselgerelateerde ziekten te bestrijden onder de kinderen. De bomen
fungeren als bos en dat geeft ruimte voor
koolstofopslag en geeft zuurstof voor de
gemeenschap.
Momenteel werk ik aan plasticbewust-

zijn onder de jeugd en stimuleer ze verantwoordelijkheid te nemen voor ons
land en het milieu te beschermen. Dat is
de grootste uitdaging voor ons land omdat onze leiders corrupt zijn en profiteren van bedrijven uit het noorden, die
onze omgeving gebruiken als stortplaats,
waardoor wij lijden en gezondheidsproblemen krijgen zoals kanker. Zo krijgen
we geen gezonde ontwikkeling. Veel bedrijven zoals Coca Cola en Pepsi Cola
produceren veel plastic afval dat in ons
milieu terechtkomt zonder gerecycled te
worden en daarnaast wordt er geen geld
uitgetrokken om het afval te verwijderen.
Deze bedrijven zijn begonnen met green
washing waardoor veel leiders denken
aan het geld dat deze bedrijven hun geven om ons te bestrijden als activisten die
erover komen praten. Door corruptie in
mediahuizen wordt er niets over het milieu gepubliceerd omdat dit zal leiden tot
het blokkeren en annuleren van hun licentie door de regering die aan de macht
is.
Er is groot gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen en fondsen om een
massale inzameling van plastic afval in
onze gemeenschap en waterlichamen op
te starten. Met steun geloof ik dat ik van
ons milieu een betere plek kan maken. Te
leven met toegang tot schoon water,
energie via zonne-installaties in landelijke gebieden en landbouwgrond beschikbaar voor de beste klimaatslimme landbouw. Technologische ondersteuning
van jonge mensen om naar school te
gaan en via veel innovatie de klimaatverandering uitdagen is van het grootste belang.
Ik roep iedereen op om deel uit te maken van de strijd voor behoud van het
milieu en de zorg voor de natuur. Met de
weinige steun die ik krijg voor mijn activiteiten die ik doe probeer ik conferenties
te organiseren over de klimaatverandering en het ondernemen van acties. Ik
roep ook iedereen op om mijn actie te
ondersteunen met wat ze kunnen, om
kennis te nemen en om het versterken
van mijn stem. Als iemand contact met
mij wil hebben dan kunt u mij vinden via
mijn sociale media.
Hans Tenywa Samuel
Samueltenywa708@gmail.com
Twitter: Hanstenywa
Facebook: Samuel Hans
WhatsApp: +256759403685
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KORTE BERICHTEN
Roze schopje

O

m te protesteren tegen de komst
van nieuwe kernbommen naar
Nederland en te pleiten voor een kernwapenvrije wereld organiseert het Noëlhuis
op woensdag 20 oktober om 12 uur een
actie bij de vliegbasis Volkel. Dat is tijdens de nucleaire oefening Steadfast
Noon. Er zal muziek en een picknick zijn.
Als je wilt, kun je een (bij voorkeur roze)
schopje meenemen om een tunneltje te
graven met de intentie om onder het hek
door te gaan en op de startbaan te zitten
om het oefenen met kernbommen te verhinderen. Meer info en aanmelding:
www.noelhuis.nl/vrede-scheppen.

WRI 100 jaar

W

ar Resisters’ International, een
wereldwijd netwerk van grassroots antimilitaristische en pacifistische
groepen, is in maart 1921 opgericht in
Bilthoven. Online zal er eind november
2021 een internationaal congres georganiseerd worden, zie: wri-irg.org
Het Nederlands-Europese initiatief
voor een manifestatie met als thema een
toekomst zonder oorlog, gepland voor
10-12 september 2021 in Utrecht, is
noodgedwongen uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2022, zie: www.wri100.nl

Palestijns bestuur

O

p de Westelijke Jordaanoever gingen in juli vele duizenden Palestijnen de straat op om te protesteren tegen
hun autoritaire en ondemocratische bestuur, de Palestijnse Autoriteit. Tijdens
grote en kleine demonstraties in steden
als Ramallah, Al-Khalil (Hebron) en
Bethlehem klonk luid de roep om hervormingen en het opstappen van Mahmud Abbas, de Palestijnse president.
Meer info: tinyurl.com/px8472j8

Vredesindex

U

it de Mondiale Vredesindex blijkt
dat de wereldvrede, voor het negende jaar op rij, is verslechterd, in 2020
met 0,07%. IJsland blijft het meest vreedzame land ter wereld. Afghanistan blijft
het minst vreedzame land. Nederland

staat op de 21e plaats. Sinds 2008 werden
de 25 minst vreedzame landen 12,9%
minder vreedzaam, terwijl de 25 meest
vreedzame 2,1% vreedzamer werden.
Het gat wordt steeds groter.
Download: tinyurl.com/uph2sed8

Christian
Peacemakers

I

edereen is welkom op het online vredescongres van de Christian Peacemaker Teams. Ter ere van hun 35-jarig bestaan organiseren zij dit op 25 september.
Ze bieden een avond met een afwisselend
programma, waarin o.a. de Ierse dichter
en theoloog Pádraig Ó Tuama, ontmoeting met de teams, workshops, muziek,
en een stille veiling.
Inschrijven: tinyurl.com/2urzuwd4

Fietstocht Gronau

E

nschede voor Vrede fietste op 8 augustus naar de uraniumverrijkingsfabriek in het net over de grens gelegen
Gronau. De fietsers voegden zich daar bij
een demonstratie ter herdenking van de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Radar Friesland

I

n het Friese dorp Wier heeft defensie,
zonder inspraak van bewoners, vergunning gekregen voor het in gebruik
nemen van een hinderlijke SMART-Lradar. Omwonenden maken zich kwaad.
Defensie vervangt de huidige verouderde
radars door SMART-L. Dit is een moderne luchtverdedigingsradar die ver kan
kijken.

Pensioenfondsen

D

e Tweede Kamer heeft op 8 juli
een motie van Jasper van Dijk (SP)
aangenomen over terugtrekking van
investeringen van pensioenfondsen in
bedrijven die actief zijn in de illegale
sraëlische kolonies. De motie werd aangenomen met de stemmen van D’66,
CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD,
DENK, Volt, BIJ1, en Fractie Den Haan
voor.

Nicaragua

M

eer dan 500 voormalige activisten
uit de VS die in Nicaragua hebben
gewerkt tussen 1978 en 1990 of er actief
voor waren in de VS, hebben een dringende oproep gestuurd aan president
Ortega om 130 politieke gevangenen vrij
te laten, de nieuwe veiligheidswet in te
trekken en vrije deelname door alle kandidaten toe te laten aan de komende presidentsverkiezingen. Tot de ondertekenaars behoren: Alice Walker, Daniel Ellsberg, Margaret Randall en Noam
Chomsky.

Dienstweigeren
Turkije

W

ar Resisters’ International heeft,
samen met Connection e.V. en
Union Pacifiste de France, een brochure
uitgebracht die gaat over de situatie van
dienstweigeraars in Turkije, de geschiedenis van de dienstweigerbeweging in
het land en de ervaringen van dienstweigeraars uit Turkije die in andere landen
asiel hebben gezocht.
Download: tinyurl.com/eb3f3da8

Killer robots

N

ederland moet dit jaar opnieuw
zijn positie over de ontwikkeling
van autonome wapensystemen bepalen.
PAX organiseert een petitie waarin opgeroepen wordt tot een verdrag dat killer
robots verbiedt en menselijke controle
over autonome wapens garandeert. U
kunt hier tekenen: tinyurl.com/tp4x8c7r

Moties kernwapens

J

asper van Dijk (SP) heeft in juni drie
moties ingediend die betrekking hebben op kernwapens. Ze werden helaas
niet aangenomen. De eerste motie riep
de Kamer op om te verklaren dat ‘kernwapens de wereld uit moeten’.
De tweede motie ging over Amerikaanse kernwapens in Europa. In de derde motie werd de regering opgeroepen
om als waarnemer deel te nemen aan de
eerste vergadering over het VN-Kernwapenverbod. PvdA, SP, GroenLinks, PvdD,
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DENK en BIJ1 stemden voor alle drie de
moties.

Wapenexport BE

I

n een brief aan de gewestregeringen
dringen vier Belgische vredes- en
mensenrechtenorganisaties aan op het
stopzetten van de export van militaire
onderdelen naar Turkije. De Turkse
luchtmacht schendt het VN-wapenembargo van Libië met Belgische wapens.
De ngo’s dreigen met juridische stappen
als de gewestelijke overheden geen adequate maatregelen nemen.
it onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat bij 70 procent
van de Vlaamse wapenexport het eindgebruik niet gecontroleerd wordt. Afwegingen inzake veiligheid, vrede en mensenrechten worden onder de mat geveegd
ten voordele van economisch gewin.

U

Kinderen

M

ensenrechtenorganisaties reageren teleurgesteld op het Jaarrapport over Kinderen en Gewapende Conflicten van de VN. Zij vinden dat daarin
de schenders van kinderrechten worden
beschermd in plaats van terechtgewezen,
vooral bij conflicten als in Jemen, Syrië
en Myanmar, die al aan honderden kinderen het leven hebben gekost. De VS,
Rusland en China zijn bij deze conflicten
betrokken doordat ze wapens leveren.

Kernwapengeheimen

B

ellingcat-onderzoeker Foeke Postma publiceerde over een onderzoek
naar geheimen over. de Amerikaanse
kernwapens in Europa, o.a. op Volkel.
Met de bewaking belaste militairen bleken onbedoeld een groot aantal gevoelige
beveiligingsprotocollen te hebben onthuld. Ze hadden die, als geheugensteuntje, op flashkaart-apps gezet.

Massadetentie

C

hina begaat misdrijven tegen de
mensheid met de systematische,
door de staat georganiseerde detentie,
foltering en vervolging van Oeigoeren,
Kazakken en andere mensen uit voornamelijk islamitische minderheden, aldus
Amnesty International bij de publicatie
van nieuw, omvangrijk onderzoek. Het

34
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rapport Alsof we vijanden in een oorlog
waren: China’s massadetentie, foltering en
vervolging van moslims in Xinjiang bevat
tientallen nieuwe getuigenissen van
mensen die sinds 2017 in de kampen gevangen hebben gezeten.
Download: tinyurl.com/43txnwkp

16.000 kunstenaars

M

eer dan 16.000 kunstenaars, onder wie zes Oscar-winnaars en
acht Pulitzerprijs-winnaars, hebben zich
aangesloten bij een oproep van Palestijnse artiesten om een eind te maken aan het
Israëlische regime van overheersing en
apartheid. De oproep is het initiatief van
zes Palestijnse kunstenaars.

Biden en Poetin

V

oor de topontmoeting van de presidenten Poetin en Biden in juni hebben meer dan dertig Amerikaanse en
Russische organisaties, deskundigen
m.b.t. nucleaire beleid en voormalige hoge ambtenaren de presidenten opgeroepen om een dialoog over strategische stabiliteit aan te gaan, stappen te ondernemen om het risico van een nucleaire oorlog te verminderen, en vooruitgang te
boeken met ontwapening.

Joods protest

M

eer dan 750 Joodse Israëli’s hebben een open brief gepubliceerd
waarin zij verklaren in actie te komen tegen de ‘gewone’ repressie van het Palestijns verzet tegen bezetting, kolonisatie,
belegering en apartheid. Ze roepen de internationale gemeenschap op om tussenbeide te komen ten gunste van de Palestijnen.
De Israëlische vredesorganisatie B’Tselem heeft, naar aanleiding van de geweldsuitbarsting in het voorjaar rond Gaza,
een open brief geschreven die verscheen
op de voorpagina van de kwaliteitskrant
Haaretz. In die brief wordt het geweld gezien als het eindresultaat van het Israëlische apartheidsregime.

Drone valt aan

I

n de New Scientist van 1 juni staat een
artikel over een rapport van de VNveiligheidsraad waaruit blijkt dat vorig
jaar een militaire drone autonoom mensen heeft aangevallen. Niet eerder is zo’n
autonome aanval gerapporteerd. Het be-

treft een Turkse drone in Libië, die doelen kon zoeken en aanvallen zonder dat
er een mens aan te pas kwam.

Protestantse Kerk

V

ijf predikanten van de Protestantse
Kerk in Nederland doen in een open
brief een klemmend beroep op hun synode tot het aanbieden van een kerkelijk
excuus aan het Palestijnse volk. Volgens
Harmen Jansen, Jan den Hertog, Hans
Baart, Bram Grandia en Willemien Keuning heeft de Protestantse Kerk ‘meegewerkt aan het in stand houden van de
zonde van bezetting en onderdrukking’.

Rechts-extremisme

O

p 21 mei verscheen in Trouw een
artikel over rechts-extremisme in
het Nederlandse leger. Dit naar aanleiding van de zwaarbewapende militair die
in België op de vlucht was. Uit een rapport van de MIVD en wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat ook het Nederlandse leger aantrekkelijk is voor extreem
rechtse mensen. Dit hangt samen met
hun fascinatie voor wapens en hun nationalisme.

Iets doen

V

eel vredesorganisaties kampen met
een dringend tekort aan vrijwilligers. Er is behoefte aan: een collectie beheerder voor het Museum voor Vrede en
Geweldloosheid en een activiteitencoördinator voor de Stichting voor Actieve
Geweldloosheid. Verder zijn nodig: webredacteuren, 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 015-7850137.

Vluchteling
veroordeeld

E

en Syrische vluchteling op Lesbos is
tot 52 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘illegale binnenkomst’ en
het ‘faciliteren van illegale binnenkomst’.
Proceswaarnemers uiten zware kritiek
op de criminalisering van migratie en eisen zijn onmiddellijke vrijlating.

VredesMagazine4-2021-TMP

09-09-2021

17:17

Pagina 35

SIGNALERINGEN

Imperium USA

D

e Zwitserse vredesonderzoeker
en historicus Daniele Ganser is
populair in Duitstalig gebied.
Hij houdt er voor goedgevulde zalen niet
van humor gespeende lezingen over geopolitieke onderwerpen. De rode draad is
dat op basis van het Handvest van de Verenigde Naties vrijwel elke oorlog sinds
1945 illegaal is. Veel van die recente oorlogen komen op het conto van de Verenigde Staten van Amerika, maar dat is
niet altijd gemakkelijk vast te stellen.
Ganser geeft echter een gedegen onderbouwing van zijn stellingen en schroomt
niet om verschillende Amerikaanse presidenten te benoemen als oorlogsmisdadiger. Hij beklemtoont dat alle mensen
tot dezelfde mensheidsfamilie behoren
en dat wij elkaar niet moeten doden, zeker niet in norm vervagende oorlogen.
Ganser heeft een aantal interessante
boeken geschreven over geheime NAVOlegers, over de wereld van de fossiele
brandstoffen en over illegale oorlogen,
boeken die in vele talen vertaald zijn,
maar nog nooit in het Nederlands. Van
zijn meest recente werk ‘Imperium USA’

is nu echter ook een Nederlandse vertaling verschenen. Het boek behandelt de
geschiedenis van de Verenigde Staten van
Amerika. Na inleidende hoofdstukken
waarin onder meer wordt vastgesteld dat
de meeste wereldbewoners de VS als het
grootste gevaar voor de wereldvrede
zien, worden de allereerste kolonisten in
Noord-Amerika, de Indianenoorlogen,
de slavernij en de eerste buitenlandse
veroveringen door de USA behandeld.
Vervolgens komt de rol van de VS in de
twee Wereldoorlogen aan bod. Hier
komt Ganser met weinig bekende feiten
betreffende de aanval op Pearl Harbor –
feiten die inmiddels bewezen zijn, maar
die tot nu toe veelal werden verzwegen.
Ganser kiest in zijn verdere weg door
de geschiedenis niet vaak voor platgetreden paden. De moord op president Kennedy wordt bijvoorbeeld in een breder
kader geplaatst, waardoor licht valt op
aspecten die eerder duister bleven. Na de
Vietnamoorlog en de Iran-Contra-affaire staat Ganser stil bij de aanslagen van
11 september 2001. Er is daar, laat in de
middag pas, ook een wolkenkrabber van

47 verdiepingen ingestort, waar geen gekaapt vliegtuig bij in de buurt is geweest.
Ganser zet uiteen wat er daar aan de
hand moet zijn geweest en baseert zich
daarbij op een recent gepubliceerde studie, uitgevoerd aan de universiteit van
Alaska.
Het boek behandelt dan de War on
Terror, de om zich heen grijpende ‘bewakingsstaat’ en de opnieuw oplaaiende
strijd om Eurazië. Uiteindelijk dringt
zich de vraag op of dit USA-imperium
zijn hand overspeelt en er wellicht een
nieuw imperium zal opstaan.
Deze gemakkelijk leesbare verhandeling beschrijft de historie en daden van
de VS vanuit het oogpunt van een vredesonderzoeker. Daarbij valt op hoezeer
dat tot andere inzichten kan leiden dan
die, welke we uit onze veel geraadpleegde
media kennen.
Bart van Gent

Daniele Ganser, Imperium USA. De Blauwe Tijger,
April 2021, EUR 27,00, ISBN 978-94-92161-97-0

E

lk jaar
worden op
6 augustus en
9 augustus overal
in de wereld het
gooien van
atoombommen
op Nagasaki en
Hiroshima
herdacht. Hier de
herdenking in
Nagasaki.
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Jan Soldaat
Jan was een vrolijke soldaat
Hij zong en ie floot als ie ging over straat
En de mensen zeiden tot elkaar
Die man die daar gaat is een moordenaar
Maar Jan was een vrolijke soldaat
Hij gooide alleen z’n handgranaat
Voor vrouw en kind en vaderland
En hij gooide ’m alleen van hogerhand
Jan was een vrolijke soldaat

En de mensen spraken er schande van
En zeiden tot hun kinderen: “Word nooit als Jan
Want hij schiet op de kat in de tuin van de buren
Zodat het davert over de schuren”
Niemand sprak meer met hem in het land
Niemand zei meer dag of gaf een hand
Niemand verkocht ‘m meer een brood
Alleen als ie zei: “En nou snel of ik schiet je dood”
Ze spogen voor ’m op de stoep
De kinderen riepen “pies” en “poep”
En “vuile vuile moordenaar”
En dan lachte Jan maar, dan lachte ie maar
En dan eens op een avond belt de koning op
“Kerel, we hebben een enorme strop
De vijand staat al voor Maastricht
Pak je kanon en doe je plicht”
En dan neemt Jan afscheid van z’n vrouw
En roept aan het eind van de straat “Blijf me trouw”
En slaat de weg in naar Maastricht
Dat kilometers verder ligt
Ja dan neemt Jan afscheid van z’n vrouw
En roept aan het eind van de straat “Blijf me trouw”
En slaat de weg in naar Maastricht
Dat kilometers verder ligt
En de vijand beschikt over 20.000 man
En Jan beschikt alleen over Jan
Maar hij brult in gevechtspak, de helm vol lover
“De garde sterft nooit” en dan geeft ie zich over
Want hij brult in gevechtspak, de helm vol lover
“De garde sterft nooit” en dan geeft ie zich over

Jaap Fischer, 1963

Foto: Rob Linder/cc

Maar nu was het allemaal niet nodig meer
In het hele land was geen een militair
Geen kazernes mortieren en soldaten
Geen tanks en kanonnen en granaten
Alleen gekke Jan had niet meegedaan
Hij had een kanon op z’n zolder staan
Hij liep nog in soldatenpak
De rug recht, de armen strak
Hij poetste op z’n achterbalkon
De loop van ’t kanon dat glom in de zon
En schoot op de kat in de tuin van de buren
Zodat het daverde over de schuren

