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Na een formatie met een
record-lengte van 299 dagen
werd het nieuwe Nederlandse

kabinet gepresenteerd bestaand uit soms
dezelfde personen en in elk geval van
dezelfde politieke kleuren. Het hele
formatieproces zal nog geëvalueerd
worden, maar volgens Rutte moet alles
gewoon weer terug naar hoe het was. Hij
houdt niet van verandering en keert zelf
dan ook terug op dezelfde post terwijl
alle andere ministers (5 van de 15) en
staatssecretarissen (4 van de 8) uit het
vorige kabinet een andere portefeuille
kregen. Deze herschikking zou dan een
kabinet leveren dat het echt anders gaat
doen en de klimaat-, energie- en
wooncrisis wel serieus zou nemen en
werk maken van noodzakelijke
fundamentele transities binnen hun
ministeries.

In het coalitieakkoord getiteld
“omzien naar elkaar, vooruitkijken naar
de toekomst” komt het woord “transitie”
dan ook 13 keer voor met betrekking
tot: een groene economie, het gebied
van klimaat en energie, naar een groene
industrie, betaalbare energie, kring-
looplandbouw, het kader van de stikstof
problematiek, de inpassing van onze
energie, klimaat en energie, digitali-
sering en sleuteltechnologieën en de
circulaire economie.

Dan zijn er ook de separaat genoemde
vele transitie fondsen.

De belangrijkste les die het kabinet
van de corona-pandemie geleerd lijkt te
hebben is dat je crises kunt bezweren
met extra uitgaven en dat een niet-

sluitende begroting of een oplopende
nationale schuld daarbij geen enkel
probleem hoeft te zijn, de prijs doet er
niet toe want die leggen we bij de
komende toekomstige generaties neer of
elders.

Het idee is snel verdwenen om ook
vaccins aan ontwikkelingslanden te
gunnen, terwijl opgetogen berichten
weer domineren over een versterkte
economie na de coronacrisis. De
wereldwijde kloof tussen rijke en arme
landen neemt alleen maar toe. Hoezo,
“omzien naar elkaar”?

De enige werkelijke transitie is de
veranderde formulering van de
Nederlandse begroting maar de uit-
werking moet nog blijken. En als het om
de energietransitie gaat, is de keuze
gericht op kerncentrales en gasboringen
elders in Groningen. Dit is geen
“vooruitkijken naar de toekomst”, maar
feitelijk “omzien naar de toekomst”.
Transitie betekent in het coalitieakkoord
dat er extra geld is zonder echt ander
beleid. De visieloosheid waar Rutte aan
hecht, regeert nog steeds. En wie nu
denkt dat er minder VVD-beleid zal
worden gevoerd door alle plannen voor
“linkse hobby’s” vergist zich, de
miljarden euro’s in de transitiefondsen
zijn namelijk bedoeld voor meerdere
jaren, gemiddeld € 4,1 miljard per jaar.
Dat is nu precies ook de jaarlijkse
verhoging van het defensiebudget
voorzien voor 2024 en 2025. Daar hoor
je niets over met uitzondering van de
VVD die haar achterban gerust stelt met
deze uitgaven voor “veiligheid”. Het was

opvallend dat Rutte bij de regerings-
verklaring eerst sprak over “teweer-
stellen tegen iedere bedreiging van de
internationale rechtsorde” en het pas
later had over “klimaat” en “landbouw”.
Sterker nog, het geld voor de transitie-
fondsen was gebudgetteerd voor 10 en
15 jaar maar de verhoging van het
defensiebudget is 3 miljard structureel
extra per jaar. Het is onduidelijk hoe die
extra miljarden voor defensie besteed
zullen worden – minister Ollongren
beloofde de kamer uitleg. Gezien het
huidige wapengekletter rond Oekraïne
valt te verwachten dat Nederland denkt
de internationale rechtsorde en
veiligheid met extra militaire middelen
te bevorderen. Dus niet echt een
transitie, maar een terugkeer naar het
verleden: een Koude Oorlog en een
wapenwedloop met wederzijdse
nucleaire afschrikking. Ook zijn de
transitiefondsen vooral bedoeld om
onze nationale positie in de wereld-
economie te versterken, niet om de
bedreigingen in de wereld te keren en
kwetsbare landen en de bevolking te
helpen. Ontwikkelings- en inter-
nationale samenwerking krijgen wel
structureel ? 0,5 miljard maar dit zal
zeker ook in het belang van Nederland
worden gebudgetteerd. Geen daad-
werkelijke transitie, geen “omzien naar
elkaar” en geen “vooruitkijken naar de
toekomst”.

Jan Schaake

Omzien naar onszelf en
vooruitschuiven
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Geweld tegen de planeet en eco-
systemen neemt ontelbare
vormen aan: bergen opblazen

voor kolenmijnen, vervuilende stoffen en
gifstoffen uit schoorstenen jagen, stort-
plaatsen van plastic en afval in de Stille
Oceaan, het kappen van regenwouden
om vee en sojabonen te kweken, conti-
nentale insectenplagen uitroeien met
pesticiden en monoculturen, oliebron-
nen die in de oceanen uitbarsten, giftige
stoffen in waterhoudende grondlagen
pompen met fracking, broeikasgassen in
de atmosfeer spuwen die de planeet tot
een vernietigend niveau opwarmen – om
maar een paar van onze destructieve ge-
woonten te noemen.

Het wordt steeds duidelijker dat het
beoefenen van geweldloosheid jegens de
Aarde niet slechts een ‘aardig’ idee is – het
is een hoeksteen van het menselijk over-
leven. Zoals Dr. King zei: “De keuze die
voor ons ligt is niet langer geweld of ge-
weldloosheid. Het is geweldloosheid of
onbestaanbaarheid.” Eeuwen van ex-
treem geweld tegen ecosystemen, gekop-
peld aan gewelddadige verovering van en
genocidaal geweld tegen inheemse volke-
ren, hebben de mensheid op de rand van
uitsterven gebracht. Als we ons gedrag
niet veranderen, zal onze soort niet op
deze planeet kunnen blijven voortbe-
staan.

Dus, hoe beoefenen we geweldloos-
heid jegens de Aarde? Dit kan een aantal
verschillende vormen aannemen – alle-
maal hoopvol, inspirerend en noodzake-
lijk. Nonviolence News verhalen uit 2021
geven ons een glimp van hoe dit eruit zou
kunnen zien. Er zijn ontelbare voorbeel-
den van hoe mensen zowel geweldloos-
heid jegens de Aarde beoefenen als ge-
weldloze actie gebruiken om de Aarde te
beschermen.

In de overgang van geweld naar ge-

gekomen, die duidelijk maken dat het
immoreel (en contraproductief) is om te
profiteren van geweld tegen de planeet.
Uit een nieuw rapport blijkt dat desin-
vesteringscampagnes 40 miljard US dol-
lar hebben weggehaald van fossiele
brandstoffen, waaronder grote porte-
feuilles van de Harvard University, het
pensioenfonds van de staat New York,
de Rutgers University, de staat Maine,
de Universiteit van Minnesota, het groot-
ste pensioenfonds van Europa (ABP),
de Ford Foundation en het stadsbestuur
van Boston. Ondertussen is het gebruik
van hernieuwbare energie records aan
het breken en moet exponentieel groeien
als we een snelle klimaatovergang ma-
ken.

Maar het beoefenen van geweldloos-
heid jegens de aarde betekent niet alleen
het stoppen van de gewelddadige en on-
rechtvaardige systemen waarmee we de
aarde exploiteren en onttrekken. Ge-
weldloosheid tegenover de Aarde be-
schrijft ook hoe we de schade herstellen
die we hebben veroorzaakt, ruimte ma-
ken voor andere soorten om te floreren,
onze rommel opruimen, de gevoeligheid
van andere wezens erkennen, en de
noodzaak erkennen van gezondheid

weldloosheid is het stoppen, tegenhou-
den en laten vallen van infrastructuur-
projecten voor fossiele brandstoffen van
cruciaal belang. Het is een belangrijke
vorm van geweldloze directe actie die
door klimaatactivisten wordt gebruikt.
Het afgelopen jaar werden enkele lang-
verwachte overwinningen geboekt,
waaronder een klap tegen de winning
van teerzand toen de Keystone XL pijp-
leiding werd geannuleerd, een door
zwarten geleide poging om de Byhalia
pijpleiding tegen te houden, de PennEast
pijpleiding werd na een zeven jaar duren-
de campagne stopgezet, en grootmoe-
ders van de Mi’kmaq First Nation hiel-
den het Alton Natural Gas Storage Pro-
ject tegen. Fracking werd verboden in de
vijf staten van het Delaware River Basin.
Los Angeles stemde voor het sluiten van
zijn 1.600 olie- en gasbronnen. Quebec
verbood alle olie- en gaswinning in de
provincie. Het Jordan Cove Energy Pro-
ject werd verworpen. Denemarken heeft
alle nieuwe oliewinningsprojecten ge-
blokkeerd.

INHEEMSE VOLKEN
Als het aankomt op het dwarsbomen van
fossiele brandstoffen (en ook op het ver-
dedigen van hun aloude benadering van
geweldloze omgang met niet-mensen),
hebben inheemse volken het voortouw
genomen – en hun decennialange in-
spanningen hebben een indrukwekken-
de optelsom opgeleverd. Uit een nieuw
rapport blijkt dat campagnes onder lei-
ding van inheemse volken verantwoor-
delijk zijn geweest voor het stoppen en
tegenhouden van de uitstoot van 3 mil-
jard ton broeikasgassen – het equivalent
van 25% van de jaarlijkse uitstoot van de
V.S. en Canada.

In een andere arena van klimaatactie
zijn desinvesteringscampagnes op gang

Geweldloosheid jegens de Aarde is noch een verheven droom, noch een utopische visie. Het is praktisch,
noodzakelijk en onze enige keuze. In onze pogingen om een cultuur van actieve geweldloosheid op te
bouwen, heeft Pace e Bene/Campaign Nonviolence er altijd bij mensen op aangedrongen om geweld-
loosheid te beoefenen tegenover zichzelf, alle anderen (ook op sociaal, cultureel, economisch en politiek
gebied) en tegenover de Aarde.

Geweldloze actie
beschermt de Aarde

WASHINGTON
DC. PROTEST IN
2011 TEGEN DE

AANLEG VAN
DE PIJPLIJN

KEYSTONE XL
Foto: EmmaCassidy
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voor alle delen van het onderling verbon-
den web waarmee we onlosmakelijk ver-
bonden zijn.

Hiertoe zijn herstel en regeneratie
sleutelcomponenten van het streven naar
geweldloosheid ten opzichte van de Aar-
de. Een goed voorbeeld is de grootste
herplanting van zeegras in Virginia die
nu vruchten afwerpt. Het kostte twee de-
cennia, 75 miljoen zaden, meer dan 3.600
hectare en een leger vrijwilligers, maar
het ecosysteem bloeit op en ondersteunt
vissen, schaaldieren en ontelbare andere
zeedieren. Een soortgelijke 20-jarige in-
spanning heeft ertoe geleid dat het Atlan-
tisch regenwoud een lichtpuntje is in de
restauratie-inspanningen, nu het gebied
zich herstelt van open gekapte weilanden
tot volgroeide bossen. Dankzij een aantal
grootschalige, visionaire herstelprojec-
ten en inspanningen op het gebied van
inheemse planten heeft de Coloradori-
vier, die bekend staat om het feit dat hij
de oceaan niet meer bereikt, dit jaar toch
zijn eindbestemming bereikt. Ook het
verwijderen van dammen nam toe: 69
dammen in rivieren in de Verenigde Sta-
ten werden afgebroken. Voortbouwend
op een succesvol programma hebben de
VS het grootste – en gezondste – zeere-

servaat in de Golf van Mexico verdub-
beld, waardoor de bescherming van dui-
zenden zeedieren is uitgebreid.

GEVOELSWAARDE
Om tegemoet te komen aan de dringen-
de behoefte van de homo sapiens om zijn
relatie met andere diersoorten te her-
overwegen, heeft het Verenigd Konink-
rijk gedurfde nieuwe wetten aangeno-
men voor de bescherming van huisdie-
ren en boerderijdieren, en heeft het ook
de gevoelswaarde van octopussen, inkt-
vissen en kreeften erkend. Na jaren van
druk door dierenrechtenactivisten sluit
de dierentuin van Islamabad (Pakistan)
haar deuren en wordt zij omgevormd tot
een dierenbeschermingsreservaat. Ka-
zachstan heeft de bescherming van zeld-
zame dieren versterkt in een poging om
stroperij en illegale handel tegen te gaan.
Kazachstan vierde ook het herstel van de
populaties van bedreigde kuddes saiga-
antilopen. In Nepal neemt de neus-
hoornpopulatie weer toe, dankzij na-
tuurbehoud, gemeenschap en samen-
werking. In Finland, waar rendieren een
belangrijke doodsoorzaak zijn voor au-
tomobilisten en vice versa, redt een crea-
tieve oplossing het leven van beide soor-

ten: het bespuiten van de geweien met re-
flecterende verf.

Soms moeten mensen, om tot een
meer geweldloze relatie met andere we-
zens te komen, geweldloze conflicttrans-
formatie tussen hun eigen groeperingen
toepassen – zoals het geval was in Dene-
marken. Toen de eerste wolvenroedel in
200 jaar zich weer in de bossen vestigde,
leidde dat tot een conflict tussen milieu-
activisten en de jagers en boeren die bang
waren voor de wolven. Er was een geza-
menlijke inspanning nodig om de situa-
tie te de-escaleren en de wolven te be-
schermen door gebruik te maken van
‘conflict oplossende vaardigheden’. De
aanpak was geworteld in geweldloze con-
flicttransformatie, waaruit blijkt dat het
oplossen van onze menselijke conflicten
een essentiële stap is voor het herstellen
van onze relatie met andere soorten.

Andere voorbeelden van hoe mensen
geweldloosheid jegens de aarde kunnen
beoefenen zijn onder meer het stoppen
van giftige vervuiling, het verbieden van
glyfosaat-pesticiden, het stoppen van
oerboskap en andere houtkap, het wette-
lijk erkennen van de Rechten van de Na-
tuur en de rechtspersoonlijkheid van ri-
vieren en andere natuurlijke systemen,
het wettelijk vastleggen van de oorzaken
van de klimaatcrisis als mensenrechten-
schendingen, het geleidelijk uitbannen
van voertuigen die op fossiele brandstof-
fen rijden, het herinrichten van steden
voor verkeersarme en autovrije buurten,
het stoppen van het gebruik van plastic
voor eenmalig gebruik (zoals Chili, Azer-
beidzjan, Turkije en Georgië hebben ge-
daan), het omschakelen van landbouw-
grond naar biologische praktijken, en
nog veel meer.

Om aan de eisen van de klimaatcrisis te
voldoen, moeten dit soort verhalen de
norm worden, in plaats van de uitzonde-
ring. Ze dienen daarnaast om de weg
vooruit te wijzen en om onze verbeelding
te activeren in de richting van de manier
van leven die we moeten belichamen.
Geweldloosheid jegens de Aarde is noch
een verheven droom, noch een utopische
visie. Het is praktisch, noodzakelijk en
onze enige keuze.

Rivera Sun

Dit verhaal komt van Pace e Bene/Campaign

Nonviolence https://paceebene.org/

Rivera Sun is redacteur van Nonviolence News,

auteur van “The Dandelion Insurrection” en

andere romans, en trainer in strategie voor

geweldloze bewegingen. www.riverasun.com
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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Op dinsdag 23 november 2021 deed
de Haagse rechtbank uitspraak in

een procedure over wapenexport naar
Egypte. De rechter constateerde dat de
ernstige mensenrechtensituatie in Egyp-
te “een gegeven” is, maar dat gegeven
leidt niet tot een oordeel dat wapenex-
port niet meer mag plaatsvinden. De ei-
sende partijen, een coalitie van PAX, Stop
Wapenhandel en het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten
(NJCM), hebben hoger beroep aangete-
kend. Dit wordt in februari behandeld.

De rechter vindt dat de organisaties
beter hadden moeten bewijzen dat wa-
penlevering aan Egypte een probleem is.
Volgens de NGO’s is het juist de Neder-
landse Staat die aannemelijk moet ma-
ken dat er geen risico is dat deze wapens
worden ingezet bij mensenrechtenschen-
dingen. De reputatie van de krijgsmacht
van generaal Al-Sisi is erg slecht. De or-
ganisaties wijzen erop dat de staat be-
schikt over informatie van inlichtingen-

Vredesorganisaties verliezen
kort geding wapenexport Egypte

diensten waar zij juist geen toegang tot
hebben. Ook zijn journalisten niet toege-
staan in gebieden waar de ergste mensen-
rechtenschendingen gepleegd worden.
Bij twijfel over de mensenrechtensituatie
zouden wapendeals moeten worden af-
gewezen, aldus de NGO’s, dat is dus an-
ders dan wat de staat doet.

NJCM, Stop Wapenhandel en PAX
vinden het een stap vooruit dat de rech-
ter inhoudelijk naar de zaak heeft geke-
ken, maar vinden het niet te begrijpen
dat deze het standpunt dat wapenleve-
ringen aan Egypte op dit moment inhe-
rent strijdig zijn met mensenrechten niet
volgt. De NGO’s hebben op de zitting een
filmpje laten zien van het Egyptische
leger zelf, waarin burgers worden dood-
geschoten en marineschepen te zien zijn.
Dit ontkracht de stelling van de staat dat
de Egyptische marine losstaat van de rest
van de krijgsmacht en zich niet schul-
dig maakt aan mensenrechtenschendin-
gen.

Wapenhandel in
regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord is een
structurele verhoging van de defensie-

begroting met 3 miljard euro per jaar af-
gesproken. Het budget schiet de komen-
de jaren steil omhoog: met ruim 16 mil-
jard euro in 2024 en 2025 is sprake van
bijna een verdubbeling ten opzichte van
2017 en 2018. Er zal veel geld gaan naar
de aanschaf van nieuwe wapens, in lijn
met het vorig jaar ingestelde defensiema-
terieelbegrotingsfonds, een cadeautje
van 45 miljard euro voor de krijgsmacht
en de wapenindustrie. Daarnaast staan
onder meer het wegwerken van achter-
stallig onderhoud, het verhogen van in-
zetvoorraden, digitalisering en aanschaf
van cybercapaciteiten op de rol.

Bijzonder zorgelijk zijn de nogal cryp-
tisch gestelde zinnen in het regeerak-
koord die aan wapenhandel gewijd wor-
den. Opmerkingen over een “gelijkwaar-
diger Europees speelveld” voor de defen-
sie-industrie en over “de groeiende con-
sensus over wederzijdse erkenning van
vergunningen” lijkt een rechtstreekse
verwijzing naar een kort voor de verkie-
zingen ingediend initiatiefvoorstel van-
uit de VVD- en CDA-fracties. Zij beplei-
ten daarin het de facto afschaffen van een
zelfstandig Nederlands wapenexportbe-
leid door het nagenoeg altijd automa-
tisch goedkeuren van export van wapen-
onderdelen naar andere EU-landen. On-
derdelen maken gemiddeld zo’n 80% uit
van de totale Nederlandse wapenexport,
maar de zeggenschap over waar deze uit-
eindelijk terecht komen zou volledig uit
handen gegeven moeten worden aan die
andere landen, die over het algemeen een
soepeler exportbeleid hanteren.

De NIDV, de koepelorganisatie van de
Nederlandse wapenindustrie, toonde
zich dan ook tevreden met het regeerak-
koord. Wel meldde het terloops even dat
de vele extra miljarden voor de krijgs-
macht nog steeds niet voldoende zijn,
een kritiekpunt dat van de rupsjes Nooit
Genoeg uit de militaire lobby breder te
horen is.

Nieuwe permanent EU-overleg
met wapenindustrie

Vorig jaar creëerde de Europese
Commissaris voor Defensie-In-

dustrie en Ruimtevaart, Thierry Bre-
ton, een commissie-expertgroep voor
Beleid & Programma’s gerelateerd aan
de EU Ruimtevaart-, Defensie- en
Luchtvaartindustrie. De groep bracht
vertegenwoordigers samen van 59 gro-
te Europese wapenbedrijven, onder-
zoeksinstituten en organisaties uit de
militaire sector. Onder de leden vin-
den we vertegenwoordigers van grote
wapenbedrijven, zoals Airbus, Das-
sault, Indra, Leonardo, Rheinmetall,
Saab, Safran, Thales, maar ook onder-
zoeksinstituten, zoals Fraunhofer en
FOI (Zweden) en lobbyorganisaties
van de industrie, waaronder de Aero-
Space and Defence Industries Associa-
tion of Europe (ASD) en nationale

platforms zoals de Nederlandse NIDV.
Hiermee is de al lang bestaande

wens van de wapenindustrie ingewil-
ligd om een permanente dialoog aan te
gaan met de Europese Commissie. De-
ze ontwikkeling bouwt voort op jaren
van toenemende invloed op het EU-
beleid. De groeiende betrokkenheid
van de militaire- en veiligheidsindus-
trie bij de beleidsvorming gaat verder
dan de meer traditionele manieren van
lobbyen. De industrie is niet langer
louter een externe actor die de beleids-
makers probeert te beïnvloeden. Ze is
voor de Commissie, die daarvoor de
deuren wijd open heeft gezet, een part-
ner geworden in het beleidsproces.
Haar eigen doel om de winsten te
maximaliseren is een drijvende kracht
geworden voor het resulterende beleid.
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Toen de crisis in Zuid-Afrika eind
jaren tachtig in een stroomver-
snelling raakte, werd aartsbis-

schop Desmond Tutu samen met zo’n 80
andere leden van de geestelijkheid gear-
resteerd, omdat ze een petitie aan het
landsparlement probeerden in te dienen

als protest tegen de meest recente onder-
drukking van de anti-apartheidsbewe-
ging. “Terwijl agenten de demonstranten
in politiewagens propten,” berichtte Uni-
ted Press International destijds, “vuurde
de oproerpolitie een waterkanon af op
honderden andere priesters en volgelin-
gen, die op straat geknield aan het bidden
waren.”

In 1988 had de apartheidsregering van
P.W. Botha haar aanval op de nationale
vrijheidsbeweging verhevigd. Zij had
haar vuur nu gericht op de Zuid-Afri-
kaanse kerken. In een persconferentie na
de arrestaties zei ds. Peter Storey, voor-
malig voorzitter van de Zuid-Afrikaanse
Raad van Kerken: “Dit is weer een van de
grote blunders van het regime. Het is de
taak van de kerk om aan te tonen dat men
de diepe honger naar vrijheid niet kan
vernietigen, noch kan men de hele kerk
in de gevangenis stoppen.”

Het was geen toeval dat de Zuid-Afri-
kaanse regering het vizier op de kerken

richtte. Tutu had al sinds 1975 duidelijk
gemaakt dat de religieuze gemeenschap
de taak had zich aan te sluiten bij de
meest onderdrukten, de meest gemargi-
naliseerden en de meest aangevallenen.
In de praktijk betekende dat dat men zich
aan de kant van de zwarte meerderheid
moest scharen en zich moest verzetten
tegen het racistische, blanke suprematis-
tische systeem en de cultuur van Zuid-
Afrika.

Met groot persoonlijk risico riep Tutu
onophoudelijk de regering ter verant-
woording. Maar hij had ook de kerken al
meer dan tien jaar opgeroepen om in ac-
tie te komen. Hiermee stelde hij niet al-
leen de traditionele onwil van de meeste
kerken om zich tegen de status quo te
verzetten ter discussie, maar ook de blan-
ke suprematie van de kerk zelf. Als eerste
zwarte Anglicaanse aartsbisschop in
Zuid-Afrika bracht Tutu, samen met een
handvol andere belangrijke kerkleiders,
in 1988 een proces van gewetensonder-

Desmond Tutu’s levenslange
campagne van geweldloosheid

Het nieuws van het overlijden van
aartsbisschop Tutu op Tweede
Kerstdag 2021 leidt tot verdriet over
zijn heengaan, maar ook een diepe
dankbaarheid voor zijn niet-aflatende
reis naar gerechtigheid en een nieuwe
wereld. De New York Times had gelijk
toen ze hem “een machtige kracht
voor geweldloosheid” noemde. Zijn
profetische theologie – en zijn
toewijding aan fysieke, riskante,
geweldloze actie – droegen bij aan het
kristalliseren en voeden van een
groeiend besef van wat Ds Storey de
taak van de kerk noemde.

OP BEZOEK BIJ REAGAN, JULI 1984. LATER OMSCHREEF TUTU HEM ALS EEN PURE EN SIMPELE RACIST.
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loosheid gewoed. Nu werd voorgesteld
dat de geestelijkheid zou afzien van dit
eindeloze filosofische getouwtrek en in
plaats daarvan zouden nagaan of zij, als
in een nieuwe strategische fase van de
strijd, een dramatische weg vooruit zou-
den stormen die de impasse tussen beide
kanten van de discussie zou doorbreken.
Dus daden, die zowel “effectief” als “ge-
weldloos” zouden zijn.

Deze keuze voor een geweldloze strate-
gie was dus geen academische oefening,
maar een praktisch waagstuk. Met het
oog op het onverzettelijke, militaire be-
leid dat de regering had gekozen, was het
van cruciaal belang was dat de beweging
nieuwe creatieve manieren vond om de
spiraal van geweld te doorbreken die in
1988 op een apocalyptische hel leek af te
stevenen.

Dit zegt Ds. Frank Chikane in Hoofd-
stuk 1: “Theologische beweegredenen”,
waar hij de kerken aanspoort tot een dra-
matische, zij het ongemakkelijke, ver-
schuiving. Recente gebeurtenissen,
schrijft hij, hebben “de hypocrisie van de
kerk” blootgelegd. “die slechts over ge-
weldloosheid praat maar niet de effectie-
ve geweldloze actie aangaat om het
apartheidsregime de dwingen om dit sys-
teem te beëindigen”. Het handboek gaat
dan verder met de opsomming van een
zorgvuldige verzameling lessen uit de re-
cente geweldloze strijd voor gerechtig-
heid: de Gandhiaanse bevrijdingsbewe-
ging in India; het werk van Helder Cama-
ra in Brazilië; Dr. King en de burgerrech-
tenbeweging in de V.S.; en de volksbewe-
ging in de Filipijnen die twee jaar eerder
de dictatuur van Ferdinand Marcos ten
val had gebracht.

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting
van de geschiedenis van geweldloze actie
door de kerken in Zuid-Afrika, en Deel 3
heet “Kerkelijke actie in de huidige crisis”
(waaronder ook een fascinerende corres-
pondentie tussen kerkleiders als Tutu
met P.W. Botha).

Het handboek culmineert in Hoofd-
stuk 4: Het ontwikkelen van een pro-
gramma van geweldloze effectieve actie,
waarin een breed spectrum van strate-
gieën wordt opgesomd en uitgepakt, van
het plaatsen van de strijd in de context
van traditionele kerkdiensten, tot publie-
ke acties “om de waarheid te vertellen,”
tot interventie- en niet-samenwerkings-
strategieën. “Het is noodzakelijk”, con-
cludeert het handboek, “dat degenen die
dit initiatief leiden een duidelijke visie
ontwikkelen van waar we naar toe gaan,

zoek op gang dat althans delen van de
kerk hielp bewegen in de richting van een
houding van raciale rechtvaardigheid en
sociale transfiguratie.

NOODOPROEP
Dat werd ‘De Noodconvocatie van Ker-
ken in Zuid-Afrika’ op 30-31 mei, die op
2 en 3 februari werd voorbereid. Er werd
een 76 pagina’s tellende handleiding als
‘voorbereidingsmateriaal’ opgesteld. In
de inleiding van dit document is sprake
van de zich verdiepende crisis in Zuid-
Afrika en over de noodzaak van een in-
terventie door de kerk. Met pogingen om
de regering ertoe te bewegen een einde te
maken aan de apartheid door te onder-
handelen met de legitieme en erkende
leiders van de meerderheid van het volk
in Zuid-Afrika was geen vooruitgang ge-
boekt. Daarom wilde men een noodop-
roep opstellen om langs effectieve ge-

weldloze acties de regering aan de onder-
handelingstafel te krijgen. Tevens moest
de kerk voortaan weigeren samen te wer-
ken met het onrechtvaardige systeem van
apartheid. De kerkleiders wilden ook sa-
men verder gaan dan het geweld/niet-ge-
weld debat en zich richten op effectieve
geweldloze actie. Afgevaardigden die de
Convocatie bijwonen werd gevraagd na
te denken over welke creatieve acties de
verschillende kerken in hun getuigenis
tegen apartheid konden voeren.

In de handleiding wordt dus expliciet
geweigerd de apartheid in stand te hou-
den. Er worden voorwaarden gesteld aan
de regering om “met de legitieme en er-
kende leiders van de meerderheid van het
volk in Zuid-Afrika” te onderhandelen.
Het gaat niet alleen om woorden of in-
tenties, maar om actie. Geweldloze actie.
In Zuid-Afrika is er een heftige en bloedi-
ge discussie over geweld versus geweld-

en ook wat voor soort training nodig zal
zijn voor effectieve geweldloze acties zo-
als die zijn opgesomd.”

Desmond Tutu’s geest en leiderschap
doordesemen dit document, dat slechts
een van de vele stappen was om de kracht
van het volk te mobiliseren – verzameld
door de basisbeweging in heel Zuid-Afri-
ka en gesteund door internationale soli-
dariteit – die een einde aan het apart-
heidssysteem heeft gemaakt. Weinigen
konden in 1988 voorzien dat slechts twee
jaar later de regeringsleiding zou veran-
deren, Nelson Mandela uit de gevangenis
zou worden vrijgelaten en een onstuit-
baar proces van historische verandering
in het land zou beginnen.

KRACHTIG VOORBEELD
Door dit alles heen pleitte Tutu voor
“methoden die de harde toets van de ge-
schiedenis kunnen doorstaan”. Hij biedt
ons een krachtig voorbeeld van het on-
ophoudelijk en creatief boven water
brengen van de geweldloze optie in vaak
extreem moeilijke omstandigheden – tij-
dens de strijd om een einde te maken aan
de apartheid en vervolgens worstelend
met de nasleep ervan, zoals hij deed door
leiding te geven aan de Waarheids- en
Verzoeningscommissie van het land.
‘Geen toekomst zonder vergeving’ was
niet alleen een klinkende titel voor zijn
boek uit 1999, maar ook een uitdagende
en blijvende geloofsbelijdenis die hem
door het trauma en de transformatie van
die jaren heen leidde.

Wij zijn diep dankbaar voor wat Des-
mond Tutu heeft laten zien – dat het mo-
gelijk is om de wereld te veranderen door
eindeloos ja te zeggen tegen de ontberin-
gen die het uitdagen van onrecht met
zich meebrengt en dat te doen met niet
aflatende, creatieve, geweldloze liefde.

Ken Butigan

Dit verhaal werd geproduceerd door Campaign

Nonviolence.

Ken Butigan is een vooraanstaande leraar,

voorvechter en strateeg van geweldloosheid. Hij

werkt al tientallen jaren met veel sociale

veranderingsbewegingen en momenteel als

hoofdstrateeg voor de Nationale Actieweek van de

Geweldloosheid Campagne. Hij doceert aan het

Peace, Justice and Conflict Studies Program aan de

DePaul University in Chicago, en heeft

verschillende boeken gepubliceerd, waaronder

recentelijk Nonviolent Lives.

Het Engelstalige originele artikel vindt u via:

https://tinyurl.com/TutuVM
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volharding om als klokkenluider erkend
te worden hieraan heeft toegevoegd is de
Nederlandse kant van wat in de media
oorspronkelijk is neergezet als een bui-
tengewoon geval van bedrijfsspionage.
Veerman kreeg eind jaren zeventig het
zwijgen opgelegd ter bescherming van de
commerciële belangen van de bedrijven
betrokken bij het ultracentrifugeproject.
Zijn collega Khan heeft niet alleen kun-
nen profiteren van de gebrekkige be-
scherming van het onderzoek en de
bouw van de ultracentrifuge. Toen hij
eenmaal met de gestolen gegevens in Pa-
kistan aan de slag ging om het Almelose
project na te bouwen voor de productie
van een atoombom kreeg hij nog altijd
medewerking vanuit zijn Nederlandse
netwerk. FDO en VMF Stork leverden
onderdelen aan Pakistan. Een studie-
vriend van Khan, Henk Slebos, heeft hem
ook jarenlang spullen verkocht voor de
Pakistaanse atoombom. De Tilburgse
autofabrikant Daf leverde Khan 6.500
buizen van ‘maraging staal’. Slebos is ver-
oordeeld, Daf, FDO en Stork niet. Ook
Khan’s voormalige hoogleraar Martin
Brabers (TU Delft, later Universiteit van
Leuven) die zijn student lange tijd heeft

bijgestaan bij zijn ontwikkeling van de
Pakistaanse atoombom is daar nooit op
aangesproken.

Veerman werd door zijn werkgever
min of meer voor gek verklaard, op een
zijspoor gezet en later ontslagen. FDO
werd bij het onschadelijk maken van de
klokkenluider geholpen door de BVD.
De inlichtingendienst had indertijd
groen licht gegeven voor een functie van
Khan bij FDO. Toen later toch verden-
kingen rezen werd hij niet gestopt. Ver-
moedelijk heeft de dienst zich laten lei-
den door de collega’s van de CIA die de
atoomspion zijn gang wilden laten gaan
om hem te kunnen blijven volgen. Er zijn
ook vermoedens dat de Verenigde Staten
een Pakistaanse atoombom niet wilden
tegenhouden ‘als tegenwicht met buur-
land India dat met de Russen aanpapte
en er al een had’. De inval van de Sovjet-
Unie in buurland Afghanistan kan ook
nog een rol gespeeld hebben. Een eventu-
ele betrokkenheid van Nederland en de
Verenigde Staten bij de Pakistaanse bom
mocht echter niet bekend worden van-
wege het in 1968 wereldwijd overeenge-

Khan studeerde in Delft metaal-
kunde en werkte na zijn promo-
tie in de jaren zeventig bij het Fy-

sisch Dynamisch Onderzoekslaboratori-
um (FDO) dat onderzoek deed voor
Urenco. Zijn collega, technisch fotograaf
Frits Veerman, kreeg argwaan vanwege
de belangstelling die Khan had voor de
bouw van het ultracentrifugeproject.
Toen hij dit meldde werd hem het zwij-
gen opgelegd en kreeg hij ontslag. Veer-
man heeft zijn zaak na meer dan dertig
jaar voorgelegd aan het Huis voor Klok-
kenluiders. In 2020 is hij na onderzoek
door het Huis erkend als klokkenluider.
Frans Bromet maakte een documentaire
over Veerman die in april 2021 is uitge-
zonden. Dirk van Delft, de voormalige
chef van de wetenschapsredactie van
NRC-Handelsblad, schreef over de affai-
re het onthullende boek Splijtstof, mede
op basis van gesprekken die hij met Veer-
man had, kort voordat deze in februari
2021 plotseling overleed.

MEDEWERKING
Het verhaal over de oorsprong van de Pa-
kistaanse atoombom is inmiddels wijd
en zijd bekend. Wat Veerman door zijn

Het ongelooflijke
verhaal van 
Frits Veerman

Abdul Qadeer Khan, de Pakistaanse atoomspion die met kennis
van het Nederlandse ultracentrifugeproject zijn land hielp aan de
atoombom, is onlangs op 85-jarige leeftijd overleden. Pakistan voerde
onder zijn leiding in 1998 voor het eerst een atoomtest uit, als reactie op
kernproeven in buurland en aartsvijand India.

FRITS VEERMAN  Foto: Carlo ter Ellen/Tubantia
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Apart of toch samen?

‘Gelijkhebberig’ redeneren en polarisatie
constateer ik in de samenleving. Ik sta

naar aanleiding van de dood van de anti-
apartheidsstrijder aartsbisschop Tutu eind vorig
jaar toch maar liever stil bij Zuid-Afrika in de tijd
dat het in het nieuws was door haar
apartheidsbeleid. Het land was m’n eerste
onderzoeksland als antropoloog. Begin dertiger
was ik, toen ik enige tijd in een tribale
samenleving leefde, die van de Tswana in West-
Transvaal. Later ook in Botswana waar de meeste
Tswana wonen. Het stamhoofd van de Transvaal-
Tswana zei bij m’n eerste bezoek aan hem, niet blij
te zijn met de ‘apartheid’, maar dat de regels
daarvan hier wel van kracht waren. Dus ook in mijn
participerende observatie in de stam. In Pretoria
trouwens ook, waar ik een kamer had om wat uit te
rusten en tegelijk ook een beeld kreeg van die
vreemde apartheid. Het was zowel een beleid als
een ideologie, bedacht en uitgewerkt door de
Nationale Partij, ooit opgericht door de deels uit
Nederland afkomstige ‘Afrikaners’. Die partij was
formeel seculier, maar omdat bijna alle leden
belijdend lid waren van de Nederduits
Gereformeerde kerk, speelde religie beslist een rol
in dit beleid. Dat die kerk ds. Beyers Naude zijn
predikantenstatus ontnam, toen hij zich eens
openlijk uitsprak tegen apartheid als zijnde voor
hem in strijd met het Evangelie, spreekt
boekdelen. Het apartheidsdenken werd
gerechtvaardigd door te zeggen dat elk toch trots
moest zijn op zijn natie en ras. Ik hoorde premier
Verwoerd eens in een meeting in Pretoria zeggen.
‘Die Weste het hulle rassetrots verloor, maar ons
Suid-Afrika sal die Weste hulle rassetrots weer
teruggee’. Bekeringsdrang ook nog dus. De
blanke Afrikaners waren inderdaad trots op hun
natie, ze hadden zich net bevrijd van het juk der
Engelssprekenden, maar in hun rassentrots
speelde bewust of onbewust toch een op
huidskleur gebaseerd vooroordeel mee. Maar
apartheid bestond uit meer dan  vooroordelen, het
was staatsracisme, ja echt officieel beleid om
rassen gescheiden te houden en de ‘gekleurden’
hun democratische rechten te onthouden in het
land dat werd beschouwd als het bevochten bezit
van de blanke Afrikanernatie. 
Dat de eveneens onlangs overleden premier de
Klerk destijds gedurfd heeft dat geheel af te
schaffen, pleit voor hem en is een les voor ons om
te kiezen voor de liefde voor de medemens in
plaats van hem te verwerpen. 

Hans Feddema

Hans Feddema is cultureel antropoloog, voorheen

universitair docent aan de VU
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komen VN-nonproliferatieverdrag. Pa-
kistan had dat als een van de weinigen
naast India en Israël niet getekend. Begin
2004 verschenen er berichten dat Khan
zijn nucleaire kennis, op persoonlijke ba-
sis, zou hebben verkocht aan landen ge-
regeerd door dubieuze regimes, met na-
me Libië, Iran en Noord-Korea.

GEHEIME DOSSIERS
Klokkenluider Veerman is nog jarenlang
lastiggevallen door de BVD. Hij heeft
voor zijn zaak in het Huis voor Klokken-
luiders geprobeerd daar meer over te we-
ten te komen door een verzoek tot inzage
van zijn persoonsdossier. Maar de AIVD,
die naar later bleek een spion in het Huis
voor Klokkenluiders heeft gestationeerd,
wilde van geen openheid weten. Het dos-
sier dat hij uiteindelijk na een proces bij
de rechtbank Den Haag te zien kreeg be-
vatte een deel van zijn eigen correspon-
dentie plus nog enkele zwaar met de wit-
kwast bewerkte notities. Het dossier over
een mislukte strafzaak tegen Khan uit de
jaren tachtig is ook op onverklaarbare
wijze zoekgeraakt.

Dirk van Delft heeft het verhaal van
Veerman buitengewoon boeiend be-
schreven. Inclusief vele natuurkundige
en technische details over de constructie
van de ultracentrifugefabriek. Maar die
kun je als niet-ingewijde ook wel over-
slaan, als je wilt. Van Delft is ook kritisch
gebleven en presenteert onzekerheden
als zodanig. Hij laat niet na de gaten in
het geheugen van de klokkenluider te
noemen. Veerman was niet altijd even
consistent in de weergave van de gebeur-
tenissen die een groot deel van zijn leven
hebben bepaald. Maar het is goed dat zijn
verhaal nu in alle volledigheid is vastge-
legd. Het is jammer dat hij het zelf niet
meer heeft kunnen meemaken.

Jos van Dijk
Uit: Sargasso.nl

FRITS VEERMAN 
Foto: Carlo ter Ellen/Tubantia
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“Het is goed dat er nu weer aan-
dacht is voor Afghanistan,” stel-
de Clingendael-onderzoeker

Jorrit Kamminga,“want je ziet dat de be-
langstelling de afgelopen maanden weer
flink is afgenomen.” Ook andere sprekers
herinnerden de Kamerleden aan hun be-
lofte de Afghanen niet in de steek te zul-
len laten.

Wel blijken er verschillende gronden
onder die belofte te liggen. De een
spreekt over de enorme “investering” die

Laten wij de Afghanen in de steek?

Afgelopen januari debatteerde de
Tweede Kamer – enkel in commissie-
verband – over de toekomstige
Nederlandse inzet en hulp aan
Afghanistan. Het debat werd vooraf-
gegaan door een tweetal rondetafel-
gesprekken met sprekers uit de
wereld van de diplomatie, veiligheid,
mensenrechten- en ontwikkelings-
organisaties.

het Westen de afgelopen 20 jaar in Afgha-
nistan heeft gepleegd met bedragen van
tussen de 10 en 20 miljoen dollar per dag.
Dan is het, zoals generaal Tom Midden-
dorp het formuleerde, wel zuur en te-
leurstellend hoe die inzet is afgelopen.

Anderen wezen daarentegen op een
morele verantwoordelijkheid. In de afge-
lopen 20 jaar Westerse aanwezigheid is
het land sterk afhankelijk geworden van
buitenlandse hulp en door het overhaas-
te vertrek en de weigering met de Taliban
samen te werken werd niet alleen de fi-
nanciering van overheids- en publieke
voorzieningen van de ene op de andere
dag stopgezet, maar werd Afghanistan
bovendien van het internationaal ban-
caire systeem afgesneden. Met name het
laatste heeft het land in de huidige huma-
nitaire crisis gestort waarbij 58% van de
bevolking op voedselhulp is aangewezen.
Daarbij is het feit dat Afghanen van de
ene op de andere dag niet meer kunnen
beschikken over (hun) geld een groter

probleem dan het tekort aan voedsel. Een
probleem bovendien dat direct door ‘de
internationale gemeenschap’ wordt ver-
oorzaakt. Het is dus niet alleen een more-
le, maar zelfs een feitelijke verantwoor-
delijkheid.

De twee verschillende gronden om de
Afghanen niet in de steek te laten, werken
door in verschillende opvattingen over
de vraag of er wel of niet samengewerkt
zou moeten worden met het huidige Ta-
liban-bewind. De rancuneuze houding
in de meeste Westerse hoofdsteden om
heel principieel geen zaken te willen
doen met de Taliban die de afgelopen
maanden ook in de Tweede Kamer heers-
te, leidt er in de praktijk toe dat de Afgha-
nen wel degelijk in de steek worden gela-
ten. Als je 20 jaar lang de Taliban vooral
als vijand hebt beschouwd, is het natuur-
lijk lastig plotseling om te moeten scha-
kelen, zo stelden sprekers vanuit de ont-
wikkelingssamenwerking, maar in de Af-
ghaanse werkelijkheid ligt die tegenstel-

Fo
to

: M
oh

am
m

ed
 Z

ou
f 

D
ar

ai
l

VredesMagazine2-2022  28-02-2022  23:27  Pagina 11



12 VREDESMAGAZINE nr. 2-2022

nog iets van onthouden te hebben. Toen
één van hen, CDA-woordvoerder Agnes
Mulder, haar VVD-collega Ruben Bre-
kelmans ermee confronteerde dat de
aannames waarop hij zijn betoog baseer-
de in tegenspraak waren met de bedoelde
analyses en adviezen stelde deze “Het is
geen aanname, het is logica. (…) Als gro-
te uitgavenposten, zorg en onderwijs,
door de internationale gemeenschap
worden gefinancierd, dan kunnen de ta-
liban meer uitgeven aan hun strijdkrach-
ten en aan andere zaken. Dat is geen aan-
name; dat zou voor ieder land gelden.”
Deze logica was voor hem reden om uit-
sluitend en dan ook nog eens voor een
sterk afgegrensde periode (bijvoorbeeld
een jaar) noodhulp te bieden, maar geen
enkel ontwikkelingsproject te financie-
ren. Want “na twintig jaar door het Wes-
ten aan de hand te zijn meegenomen, kan
Afghanistan nog lang niet op eigen be-
nen staan. Het is niet gelukt zonder de ta-
liban en het gaat ook zeker niet lukken
met de taliban.” Hoewel Agnes Mulder
benadrukte dat in tegenstelling tot de
militaire investering, de investering in de
ontwikkeling van Afghanistan zeker geen
kapitaalvernietiging is en dat we deze nu
ook niet verloren mogen laten gaan
(“waar een goede, vruchtbare bodem is,
wil je die kunnen gebruiken”), was de to-
tale mislukking van àlle inspanningen
voor Brekelmans kennelijk de belang-
rijkste les van de 20 jaar Afghanistan
waarop hij afgelopen september nog zijn
nieuw realisme baseerde “dat niet de fout
maakt om te hoge ambities te stellen.”

Dat nieuwe realisme bestaat er volgens
de woordvoerder van de grootste rege-
ringspartij uit dat “we voor Nederland
scherp moeten definiëren wat onze kern-
belangen zijn: ten eerste veiligheid en ten
tweede migratie.” De veiligheid, zo stelde
hij, zou verzekerd moeten worden door
Amerikaanse luchtaanvallen vanuit Qa-
tar of vanaf haar vijfde vloot in de Indi-
sche Oceaan op nieuwe terreurcellen van
Al Qaida en ISIS in Afghanistan. Migra-
tie wil hij tegengaan door de taliban ertoe
te dwingen “dat de humanitaire omstan-
digheden en mensenrechten zodanig zijn
dat de Afghanen niet massaal op de
vlucht slaan.” Hoe hij dat voor zich ziet
werd hem niet gevraagd, maar toen zijn
D66-collega Alexander Hammelburg
zijn verhaal begon met de morele verant-
woordelijkheid voor Afghanistan waagde
Brekelmans hem te vragen wanneer die
morele verantwoordelijkheid ophield.
Derk Jan Eppink van JA21 erkende dat

Nederland een kater heeft opgelopen
met Afghanistan: “Nederland is ook wel
Afghanistan-moe. Er is geen animo voor
grote betrokkenheid.” Dat laatste bleek
ook wel uit de inzet van het kabinet, dat
vooral het toekomstige Afghanistanbe-
leid van de Amerikaanse regering lijkt af
te wachten, Het feit dat daar nog weinig
zicht op is, riep vragen op bij Mulder, die
daarover opheldering zou willen vragen
bij de VS “want mede op basis daarvan
hebben we destijds ook bepaalde keuzes
gemaakt”. In ieder geval ging de Kamer
ermee akkoord om pas rond de zomer
een middellange termijn visie op de inzet
en hulp aan Afghanistan van de Neder-
landse regering te ontvangen.

AFGHANISTAN-MOE?
“Wij laten de Afghanen niet in de steek,”
was 20 jaar het mantra om met wisselen-
de Kamermeerderheden een militaire
bijdrage te blijven leveren aan de grootste
NAVO-operatie ooit. Nog geen drie, vier
maanden nadat publiek, politiek en me-
dia alle aandacht op de dramatische ge-
beurtenissen in Afghanistan richtten,
lijkt deze aandacht volledig verdampt en
overschaduwd door de troepenopbouw
aan de Russisch-Oekraïense grens. Geen
giro-555-actie voor de humanitaire
ramp die zich op dit moment in Afghani-
stan afspeelt en die wordt veroorzaakt
door Westerse financiële sancties; geen
publieke verontwaardiging over de
traagheid die de nog resterende evacua-
ties en de start van de afgesproken en o zo
nodige evaluaties omgeeft.

Nog voordat de evaluatie-opdrachten
van het falen van 20 jaar militaire aanwe-
zigheid in Afghanistan zijn geformu-
leerd, stort het Westen zich in een vol-
gend militair avontuur waarbij zelfs
voorbij wordt gegaan aan de evaluatieve
opmerkingen over het ontbreken van ge-
degen kennis van het conflict als zodanig
en met name ook van kennis van de ge-
zichtspunten van andere in het conflict
betrokken partijen. De enige les uit Af-
ghanistan die de Tweede Kamer ten aan-
zien van de situatie rond Oekraïne blijkt
te trekken is de noodzaak om tijdig de ei-
gen burgers uit het land te kunnen eva-
cueren.

Het punt is dat zij daarmee hùn kater,
het aan het licht komen van hùn mis-
plaatst vertrouwen in een militaire op-
lossing, afwentelen op de bevolking die
ze altijd zeiden te willen helpen. De frus-
tratie over een mislukte regime-change
wordt omgezet in strafmaatregelen die

ling veel minder scherp, is het wel dege-
lijk mogelijk om hulp te bieden en is er
op de grond zelfs ruimte voor ontwikke-
lingsprojecten die ook de positie van
vrouwen en meisjes verbeteren. Voor-
waarden van inclusiviteit en mensen-
rechten, bijvoorbeeld dat ook vrouwen
en meisjes kunnen meedoen, kun je stel-
len aan heel concrete projecten waarbij
lokale Taliban-bestuurders de voordelen
van het project zullen laten prevaleren.
Ze als algemene voorwaarden aan het Ta-
liban-bewind proberen op te leggen is ta-
melijk kansloos, vooral bevredigend om
het geleden gezichtsverlies te compense-
ren, maar in de huidige situatie niet in het
voordeel van de Afghaanse bevolking.

DOVEMANSOREN
Militair is het Westen in Afghanistan uit-
gespeeld, zo benadrukte generaal Mid-
dendorp. Hij noemde de overhaaste te-
rugtrekking van het Westen een “afgang”
en wees erop dat de machtsbalans in Azië
hierdoor ernstig verschoven is. Andere
sprekers benadrukten dat ook intern de
balans ernstig is verstoord en dat er reke-
ning gehouden moet worden met een
nieuwe burgeroorlog waarbij de verschil-
lende partijen – anders dan in het verle-
den – niet zozeer zullen vechten om de
macht in Kabul, maar om een eigen ge-
bied van Afghanistan af te kunnen split-
sen met alle gevolgen voor de regionale
stabiliteit vanwege de etnische, religieu-
ze, culturele maar ook politieke banden
met omliggende landen. Om de politieke
situatie in Afghanistan niet verder te la-
ten verslechteren zal nu vooral politiek
samengewerkt moeten worden met an-
dere spelers in de regio: China, Rusland,
de Centraal-Aziatische republieken,
Iran, Pakistan en India. Er is opnieuw een
Bonn-conferentie (2001) nodig, maar dit
keer echt inclusief: met alle partijen in
Afghanistan zelf èn alle landen erom-
heen. Doen we dat niet, dan laten we de
Afghanen niet alleen in de steek maar le-
veren we ze bovendien uit aan een vol-
gende, nog heftiger fase in een al 43 jaar
durende oorlog.

Dat het tot een dergelijke Bonn-confe-
rentie zal komen lijkt echter niet heel
waarschijnlijk. Wie de rondetafelge-
sprekken had gevolgd en een week later
het debat van de Tweede Kamercommis-
sie Buitenlandse Zaken beluisterde, kreeg
het idee alsof alle analyses en adviezen
die ter tafel waren gekomen tegen dove-
mans oren waren gericht. Slechts de helft
van de woordvoerders gaf er blijk van er
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tegen het zittende regime gericht zijn
maar veelal juist de bevolking treffen en
in een boos de rug toedraaien waardoor
de gevolgen van die sancties geen aan-
dacht krijgen. Dat geldt nu de Afghanen,
maar de Syrische en Iraakse bevolkingen
zijn hen in dit lot al voorgegaan. Laat ook
dit gedrag na afloop van een militaire in-
terventie onderdeel zijn van de evaluatie.
En laten we als vredesbeweging deze na-
oorlogse politiek ook kritisch blijven vol-
gen.

Een lichtpunt in deze is dat, in weerwil
van de wens van sommige Kamerleden
om alle ontwikkelingsprojecten in Af-
ghanistan stop te zetten, de regering aan-
geeft dat verschillende door ngo’s uitge-
voerde projecten op het gebied van stabi-
liteit en veiligheid en rechtsorde door-
gang kunnen vinden. Daarnaast meldt de
regering dat ze ook een project van
Frontline Defenders steunt ter bescher-
ming van Afghaanse mensenrechtenver-
dedigers, waarbij specifieke aandacht is
voor vrouwelijke mensenrechtenverde-
digers. Deze steun is volgens de regering
in lijn met de door Denk, Volt, Bij1,
GroenLinks, PvdD, PvdA, SGP en CDA
ingediende motie waarin de regering
wordt gevraagd “verschillende scenario’s
uit te werken waarbij Nederland ngo’s,
zowel nationaal als internationaal, die
werken in Afghanistan en bijdragen aan
het bevorderen van de internationale
rechtsorde kan blijven ondersteunen”.
Want artikel 90 van de Grondwet zegt in-
derdaad dat Nederland zich moet in-
spannen voor het bevorderen van de in-
ternationale rechtsorde, maar er staat
nergens dat dat (uitsluitend) door mili-
tairen kan gebeuren.

Jan Schaake

America First

We zijn nu al een tijdje verlost van Trump’s
leugens en geschreeuw. Maar wat heeft Biden

zijn land en de wereld sindsdien geboden? Er is nog
weinig te zien van verzoening in de gepolariseerde
Amerikaanse samenleving. Integendeel. Het gaat hard
tegen hard tussen Republikeinen en Democraten.
“Partijhaat is sterker dan partijliefde”, kopte Trouw
onlangs, naar aanleiding van een opinieonderzoek naar
de politieke voorkeuren van de Amerikanen. De term
‘burgeroorlog’ is sinds de bestorming van het Capitool
op 6 januari 2021 niet meer uit beschouwingen van
politieke analisten verdwenen. Nu gaat de strijd vooral
om kieswetten en het vaststellen van de kiesdistricten
voor de verkiezingen komend najaar.
Maar er is meer waar Biden nog niet het begin van een
antwoord op heeft gevonden. Het voortdurende
racisme, het antisemitisme, het nog steeds
ongebreidelde geweld van politieagenten en van
burgers onderling, het terugdraaien van het recht op
abortus, de openlijke censuur op schoolboeken. De VS
staan bovenaan de ranglijst als het gaat om het aantal
gevangenen, merendeels zwarten. Het land heeft
206.000 levenslang gestraften, ruim 5.000(!) maal
zoveel als bij ons. Wie drie keer in de fout gaat kan in de
VS levenslang krijgen, ongeacht de aard van het delict. 
Amerika is een onbeschaafd land dat langzamerhand
vervalt in chaos en geweld. En dan worden we door
Biden ook nog een nieuwe Koude Oorlog in
gerommeld. Sinds een paar maanden is de
oorlogspropagandamachine van het Atlantisch
Bondgenootschap op volle toeren. De Russen staan
weer voor de deur! Oekraïne, Polen en de Baltische
landen roepen de NAVO-landen te hulp. Ladingen
wapens worden verscheept naar Kiev. Poetin is er in
geslaagd de NAVO weer tot nieuw leven te wekken, las
ik in een cynisch commentaar.
Terwijl er in Europa flinke verdeeldheid is over de
Amerikaanse politiek en men bezorgd uitkijkt naar de
‘midterm’-verkiezingen in november, blijft Nederland
nog steeds een trouwe bondgenoot. Het is verbazing-
wekkend dat in ons land de verloedering in het land van
de grote beloften nog steeds niet heeft geleid tot een
kritischer houding. Amerika is en blijft een voorbeeld-
land. Nergens zitten zoveel buitenlandse journalisten.
Geen land is zo populair als het gaat om literatuur,
films, televisieseries, wetenschap. Amerikaanse
universiteiten zijn het meest in trek bij ambitieuze
studenten en wetenschappers. Het handelsverkeer is
onbeperkt. Via de social media worden zelfs complot-
theorieën en extreemrechtse denkbeelden uit de VS
geïmporteerd. En hier bekritiseerd alsof ze van eigen
bodem komen. ‘Made in USA’ moet zo langzamerhand
toch te denken geven.

Jos van Dijk
sargasso.nl/natural-life-in-de-vs-de-langzame-doodstraf
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Journalist voor de vrede
Tegenover nepnieuws en oncontroleerbare mediabronnen

probeert het Humanistisch Vredesberaad kwaliteits-

journalistiek rondom oorlog en vrede te bevorderen. 

Ook in 2022 kiezen we dus weer de journalist voor de

vrede. In het najaar reiken we de prijs uit in Rotterdam. Wilt

u kandidaten voorstellen die aan ons profiel voldoen?

Zie humanistischvredesberaad.nl.  Schrijf ons! Dank.
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staat er om de omslag. In Trouw van 29
december 1949 werd het boek een repor-
tage halverwege een roman genoemd.
Twee dagen eerder had Nederland de
soevereiniteit overgedragen aan Indone-
sië.

DE FRUSTRERENDE JAREN
VIJFTIG, Ik heb altijd gelijk,
W.F. Hermans, 1951

Ze sturen je twee jaar of langer naar Indië.
Een idioot kon nagaan dat het op niets zou
uitdraaien, dat het helemaal voor niks zou
zijn...

‘Niks mag’, zei Kamermans. ‘In dienst
gaan en belasting betalen, dat is alles dat
mag’.

Duffels zei: ‘Als me moeder mij een pak-
ketje stuurde, moest er aan invoerrechten
en port twee keer zoveel op betaald worden
als het in de winkel had gekost. – Maar ze
zijn knap als ze me nou te pakken krijgen’.

‘Geen man en geen cent’, zei Kamer-
mans, ’wegstoppen de hele rotzooi’.

‘Geen man en geen cent’, zei Lodewijk,
‘ze hebben eerst de mannen gehad en de
centen zijn nou aan de buurt’.

Het is een en al frustratie in ‘Ik heb al-
tijd gelijk’. Lodewijk, een oorlogsvrijwil-
liger met ook ervaring in het vreemdelin-
genlegioen, heeft in Indië geprobeerd
over te lopen naar de Indonesiërs (‘ik was
op weg de blanke maarschalk van Indo-
nesië te worden’) en werd van luitenant
tot sergeant gedegradeerd. Over de strijd
in Indië leren we weinig: er was een nut-
teloze oorlog gevoerd, aangezwengeld
door incompetente politici. Over de be-
nauwende burgerlijke sfeer in het moe-
derland des te meer.

Met deze derde roman vestigde Her-
mans in 1951 definitief zijn naam. Zijn
bekendheid werd flink geholpen door
het strafproces wegens belediging van
rooms-katholieken vanwege deze passa-
ge:

Ik spuw op de heleboel, op jullie, op Soe-
karno, op de Koningin, op alles. Ik schijt
erop, ik schijt op de katholieken! Dat is het
meest schunnige, belazerde, onderkruipe-
rige, besodemieterde deel van ons volk!
Maar die naaien er op los! 

Er kwam een strafproces, maar Her-
mans werd vrijgesproken.

Soldaat in Indië in de literatuur
Seksualiteit dichtbij, vrede veraf

Een vaderland dat te beroerd is
geweest de krant goed te lezen, heeft
mij dit aangedaan. De meerderheid
heeft mij gestuurd! Ze wisten van
niets, maar ze deden het toch! Rust
en orde herstellen, Soekarno halen.
Want dan renderen onze suiker-
raffinaderijen en oliefabrieken beter!

Zo roept Lodewijk Steegman, de
hoofdpersoon van de roman ‘Ik
heb altijd gelijk’ van W.F. Her-

mans uit 1951 het uit.
Wie wil weten hoe historische feiten in

elkaar zitten, moet geen romans lezen.
Wie wil begrijpen hoe historische feiten
ervaren worden vindt soms in romans
een verklaring.

Over oorlogen zijn wereldwijd duizen-
den romans geschreven, van Leo Tolstoi
(Oorlog en Vrede) tot Ernest Heming-
way (From whom the Bell tolls), van Pat
Barker (WO-I-trilogie) tot Joseph Heller
(Catch 22), van Stefan Hertmans (Oor-
log en Terpentijn) tot Harry Mulisch (De
aanslag). Over Indië zijn in Nederland
honderden romans geschreven van Louis
Couperus (De stille kracht) tot Hella
Haasse (Oeroeg), van E. du Perron (Het
land van herkomst) tot Jeroen Brouwers
(Bezonken rood). Nederlandse schrijvers
daarentegen bieden ons weinig om de
grootste oorlog van Nederland in de mo-
derne geschiedenis te ervaren, te begrij-
pen en te verwerken. Nederland voelt
zich slachtoffer van de Tweede Wereld-
oorlog, maar was dader in de dekolonisa-
tieoorlog.

Er is een overdaad aan getuigenissen,
dagboeken en andere egodocumenten
uit die tijd, soms nostalgisch en anekdo-
tisch, soms feitelijk, soms ook heel con-
fronterend. Zie bijvoorbeeld de bundel
‘Soldaat in Indië’ onder redactie van Gert
Oostindie uit 2015.

Bij literaire werken kan het zijn dat de
koloniale oorlog slechts het decor is: te-
gen een ongewone, woelige achtergrond
komt de hoofpersoon er scherper uit.
Het zijn jongemannen die ten strijde
trekken: het is een fase van coming of age,
een speurtocht naar identiteit, een los-
makingproces van het opgroeien en het

ontdekken van de eigen positie in de sa-
menleving inclusief de confrontatie met
leeftijdsgenoten en een totaal andere cul-
tuur. Wat leren ons de Indische oorlogs-
romans? Hier worden een aantal boeken
genoemd die kort na de dekolonisatie-
oorlog verschenen.

KAMERAADSCHAP ONDER DE
TROPENZON, Op wacht in de
dessa, A.C.de Gooijer, 1949

Vier manschappen en een luitenant in
een vooruitgeschoven post. Dit boek is
het verslag van hun ervaringen, soms tra-
gisch soms komisch. Zij zitten er om in-
lichtingen te vergaren. Ze worden aange-
vallen. Er gaat een kampong in vlammen
op, maar niet door hen aangestoken.
Fourageur Jan is trouw aan zijn Ali in het
verre Holland. De jonge luitenant is geen
dienstklopper, maar heeft hart voor zijn
mannen. Het bed van een van de maten
blijft in een broeierige nacht onbeslapen:

de luitenant spreekt hem erop aan en een
baboe wordt de laan uitgestuurd.

Het zijn allemaal fictieve figuren, on-
getwijfeld naar de realiteit afgebeeld. De
roman bevat ook foto’s van de Indië om
het waarheidsgehalte nog te verhogen.
Het gaat om goedbedoelende en godvre-
zende Hollandse jongens die in Indië or-
de en rust komen brengen.

Het boek verscheen in 1949: “dit is een
boek dat ieder die man, verloofde zoon
of vriend in Indonesië heeft wil bezitten”
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was, werd het geschrapt. Eijkelboom had
terug in Holland ook last van nachtmer-
ries, PTSS zou dat nu heten.

Dit verhaal ‘De terugtocht’ neemt Jan
Eijkelboom op in de bundel ‘Het krijgs-
bedrijf ’, die hij in 2000 publiceert. Daar-
in werkt hij in een nieuw verhaal de ont-
ploffing van de landmijn en de kolonne
rupsvoertuigen uit zijn eerste verhaal
verder uit. Eijkelboom zegt zelf over die
konvooien: ‘Het enige wat je daarbij doen
kon, was afwachten tot je opgeblazen
werd door een mijn of een trekbom.

In een interview in 1994 zei Eijkel-
boom:“Ik weet wel van de excessen die er
geweest zijn, maar de meeste soldaten
hebben zich fatsoenlijk gedragen, zover
je dat van enige soldaat kunt zeggen.”Een
paradoxale zin.

BROEIERIGE TROPEN,
Niet iedere soldaat sneuvelt,
Job Sytzen, 1954

Hoofdpersoon luitenant Willy Besoyen
hoort op de boot naar Indië dat zijn
vrouw Mies een miskraam heeft gehad.
Zijn eenheid wordt gelegerd in Sema-
rang, waarvan een plattegrond in het
boek staat. Hij maakt kennis met een
knappe weduwe Laura, die haar man ver-
loren heeft door de ‘jappen’. Tegen de
achtergrond van de militaire acties broeit
en borrelt het bij de soldaten op vooral
seksueel gebied: ontrouw aan verloofdes
in het moederland, intieme relaties met
lokale hoertjes en baboes, dat alles komt
in voor die tijd ongewoon vrijmoedig
taalgebruik voorbij; ‘jonge borsten’. Er
wordt ook oorlog gevoerd. Willy heeft

een paar opstandelingen die verantwoor-
delijk zijn voor de dood van een dorps-
hoofd zelf doodgeschoten. Daar wordt
geen rapport van opgemaakt. Daar komt
maar gedoe van. Laura raakt zwanger
van Willy, vertrekt naar Nederland en be-
valt van een dochter. Willy wordt zwaar
gewond en naar Nederland overgevlogen
voor herstel. Hij komt thuis bij zijn
vrouw en zegt “maar niet iedere soldaat
sneuvelt.” Geen happy end dus.

Achter het pseudoniem Job Sytzen
ging de gereformeerde predikant Jacob
Jonker schuil, die als veldprediker in In-
dië werkzaam was geweest. Het duurde
tot zijn dood in 1973, dat de identiteit
van de auteur van populaire (200.000
exemplaren!), maar niet onomstreden
boeken kon worden onthuld. Vanaf 1960
was Jonker dominee van een Nederland-
se kerkgemeenschap in Australië.

TOT SLOT
A.F.Th. van der Heijden schreef in een
brief aan Jan Eijkelboom in 1994:

Toen ik [De terugtocht] las, besefte ik
hoe weinig er eigenlijk van die politionele
acties in onze [proza]literatuur terecht is
gekomen.

Hij heeft gelijk. De oogst is mager, het
niveau vaak niet hoog, de diepgang ont-
breekt. De Indië-oorlogsromans van Ne-
derlandse schrijvers hebben niet de
maatschappelijk betekenis als de ideolo-
gische roman Die Waffen Nieder uit 1889
van de Oostenrijkse barones Bertha von
Suttner of als het boek Im Westen nichts
Neues uit 1928 van Erich Maria Remar-
que.

LIEFDE EN SPANNING,
De terugtocht,
Jan Eijkelboom, 1953

De hoofdpersoon gaat een relatie aan
met de prostituee Soemiati, die hij voor
zichzelf alleen wil hebben. De ik-figuur
rijdt op een rupsvrachtwagen rond,
spannend omdat overal landmijnen kun-
nen liggen. Een carrier vlak voor de zijne
gaat de lucht in; hij komt er zelf goed
vanaf. Hij brengt Soemiati onder in een
apart huisje, maar is vreselijk achter-
dochtig: maken ook andere soldaten van
haar diensten gebruik? Soemiati verte-
genwoordigt voor hem niet alleen de ero-
tiek, ook gehechtheid en genegenheid,
kortom een menselijke relatie. Maar door
hun verhouding komt ze in een onmoge-
lijke situatie: die van verraadster tegen-
over haar volk en van verlaten vrouw na
het vertrek van de Nederlandse troepen.

Jan Eijkelboom (1926-2008) meldt
zich na de bevrijding als oorlogsvrijwilli-
ger en wordt naar Indië uitgezonden. Na
zijn terugkeer begin 1950 zet hij zijn eer-
ste stappen op het pad van het schrijver-
schap. In 1953 publiceert hij dit verhaal.
De oorlog in Indonesië is niet meer dan
het decor van een kortstondige, maar
heftige liefdesrelatie.

In eerdere versies van deze novelle trad
de hoofdpersoon als een ik-gedaante op
en waren ook passages opgenomen waar-
in de hoofdpersoon betrokken was bij
martelingen en executies van gevangen-
genomen opstandelingen. Dat waren
overduidelijk autobiografische elemen-
ten. Omdat strafvervolging op grond van
deze (concept)tekst niet uit te sluiten

1947, INDONESIË. NEDERLANDSE SOLDAAT DEELT AAN SOENDANESE BEVOLKING
BUITGEMAAKTE KLEDING UIT. Foto: Onbekend/Wikicommons
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BEKENDE DIENSTWEIGERAARS

Van weigeraar tot volks-
vertegenwoordiger

Er zijn wel meer boeken geschreven
over de oorlog in Indië, maar die zijn van
later datum. Het meest bekende is De
Walgvolgel van Jan Wolkers uit 1974. Er
verschenen tussen 1952 en 1959 ook bij-
na pornografische werken over soldaten
in Indië van de hand van ene Frank Keith
met als titels “Oorlogsliefjes in Djakarta”,
“Jappen en hartstocht”,“Liefde en haat in
de kampong” en “Seks, soldaten en sadis-
ten”.

In de boeken van Job Sytzen en het ver-
haal van Jan Eijkelboom heeft de seksua-
liteit meer een centrale plaats dan de oor-
logsvoering. Een soldaat zegt in het boek
van Sytzen iets in de trant van: wie het
vijfde gebod (gij zult niet doden) niet op-
volgt neemt ook het zesde gebod (gij zult
geen overspel plegen) niet serieus. De le-
gerleiding maakte zich terecht zorgen
over seksuele uitspattingen en venerische
ziekten. Maar condooms werden van
rijkswege niet versterkt.

Voor pacifisten is er weinig te genieten
in de Indische oorlogsliteratuur: er is wel
weerzin tegen patrouille lopen, maar
daar is niets principieels bij, er is angst.
En in het legerkamp is er vooral verve-
ling.

In het allerbeste boek uit de Neder-
landse literatuur staat de meeste actuele
zin over het geweld in Indië: Op zekeren
dag dat de opstandelingen opnieuw waren
verslagen, doolde hij rond in een dorp dat
pas veroverd was door het Nederlandse le-
ger en dus in brand stond. Het woordje
‘dus’ uit de pen van Multatuli uit 1860
bevat een bijna bijbelse voorspelling: het
ging in Indië 1945-1949 niet om inciden-
ten en excessen, maar van hogerhand
toegelaten massageweld.

Stan Meuwese

Wiert Omta, 27 jaar
en afgestudeerd
planoloog, werd

medio maart 1982 op straat
gearresteerd door de marechaussee
toen hij zijn woning aan het
Rotterdamse Eendrachtsplein
verliet. Een week tevoren had hij
enkele uren op het dak van het
Amerikaanse consulaat in
Rotterdam gezeten met een
spandoek: ‘gepakt Wiert dienst-
weigeraar, gezocht Reagan
moordenaar’.

Bij de behandeling van de
strafzaak tegen Wiert Omta voor
de krijgsraad in Arnhem op 2 juni
1982 staakte advocaat Leo van Die
van het Advocatencollectief
Vreewijk de verdediging, omdat de
krijgsraad het proces tegen zijn
cliënt niet wilde schorsen. Vier van
de zeven opgeroepen getuigen
waren niet verschenen. Onder hen
de advocaat-generaal bij de Hoge
Raad prof. mr. Jan Leijten, die de
straffen voor totaalweigeren te
hoog vond. Hoogleraar staatsrecht
Henc van Maarsseveen zou ook
komen om te getuigen, dat hij in
een artikel in het “Nederlands
Juristenblad” zich had afgevraagd
of het vervolgen van totaal-
weigeraars op grond van het
wetsartikel over het weigeren van
een dienstbevel geen vorm
détournement de pouvoir
(machtsmisbruik) is. Artikel 114
uit het Wetboek Militair Strafrecht
is geschreven voor het weigeren
van een incidenteel dienstbevel,
niet voor het absoluut weigeren
van iedere deelname aan de
krijgsmacht door een dienst-
plichtige.

Wiert Omta werd door de
marechaussee uit de zittingszaal
afgevoerd, vóór hij als lijsttrekker

Wiert Omta 1955 - 2021

voor de Rotterdamse gemeente-
raad voor de partij ‘geen mens
geen poen voor het leger’ een
verkiezingstoespraak kon houden.
Hij had tot dan toe een pleister
over zijn mond geplakt, maar
wilde op het einde van de zitting
wel een toespraak houden, een
verkiezingstoespraak, want 2 juni
1982 was uitgerekend de dag van
de gemeenteraadsverkiezingen!
Omta’s antimilitaristische partij
(links van de PSP), behaalde een
paar honderd stemmen, niet
genoeg voor een raadszetel.

Wiert Omta had nog gepoogd
om met een verlofregeling vrij te
komen om aan verkiezing-
sbijeenkomsten deel te nemen,
maar dat was hem geweigerd.

Bij het Hoog Militair
Gerechtshof werd zijn zaak op 5
januari 1983 samen met die van
Sape Grootendorst en Jaap Jacobs
in een uiterst roerige zitting
behandeld.

Wiert Omta zat zijn twaalf
maanden uit in de Bijlmerbajes in
Amsterdam. Omta werd actief bij
de lokale media in Rotterdam en
kwam later terecht in Zeeland,
waar hij voor de Partij van de
Arbeid in de gemeenteraad van
Goes werd gekozen. Wiert Omta
overleed op 28 augustus 2021, 66
jaar oud.

Stan Meuwese

FONDS VREDES-
PROJECTEN
HEEFT U NODIG!

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

IBAN  NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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Vandaar de tekst op het shirt bij de
mannen. De High Tech Campus
staat op het shirt van de vrou-

wen, want de vrouwentak van PSV wordt
als “serieuze financiële groeimarkt” ge-
zien, aldus de sponsor in Eindhovens
Dagblad. Hierbij knippert zelfs de ge-
middelde Eindhovenaar toch even met
de ogen.

Het fenomeen “winnen” is ook in de
vredesbeweging overigens best een over-
denking waard.

De bekendheid van Eindhoven scoort
in tweede instantie goed met hoogwaar-
dige techniek, kennis en design. In de
Randstad spreekt men wel over Eindho-
ven als de knutselstad. En geknutseld
wordt er! Zodanig zelfs dat het Pentagon
en de Amerikaanse regering zich be-
moeien met bestemmingen waar de
knutselresultaten terecht mogen komen.
Op last van hen moest recent een al inge-
pakte machine in Brainport voorzien
worden van een gewijzigde adressticker
vanwege mondiaal militair en econo-
misch belang. Een serieuze kwestie!

De bekendheid van Eindhoven scoort
in derde instantie natuurlijk goed met
het Eindhovens Vredesburo met daaraan
verbonden diverse werkgroepen.

GEEF WAPENS GEEN STEM
Eén van die werkgroepen is “Geef Wa-
pens Geen Stem”. Voor zover de alarm-
bellen nog niet rinkelden deden ze dat
zeker wel sinds die gewijzigde adresstic-
ker. Doel van de werkgroep is om het
grotere publiek aan het denken te zetten
en zich een mening te laten vormen over
ons doen en laten op het gebied van het
ontwikkelen, produceren, verhandelen
van wapens in het algemeen en in het
Eindhovense in het bijzonder. De werk-
groep werkt daarbij samen met PAX,

gereed zal zijn en bekeken kan worden
via www.youtube.com/user/vredesburo

In het vredesjournaal behandelen
mensen uit politiek en maatschappelijke
organisaties een brede lokale thematiek:
politiek en bestuur, inclusieve samenle-
ving, inclusieve veiligheid, actievoeren,
klimaat, SDG’s, technologie en bewape-
ning, enz. Want heel veel lokale dingen
uit het dagelijks leven blijken wapens te
zijn die de vrede verstoren c.q. geen wor-
tel laten schieten.

Uiteraard kijken we voor de manier
waarop deze vredeszaken in de eigen
woonplaats gestalte kunnen krijgen ook
naar de activiteiten in andere Nederland-
se plaatsen zoals bijvoorbeeld naar de
programmapunten van Enschede voor
Vrede voor een gemeentelijk vredesbe-
leid op: www.enschedevoorvrede.nl/
vredesactiviteiten/programmapunten-
voor-een-gemeentelijk-vredesbeleid/

De Eindhovense werkgroep is te vol-
gen op de sociale media via
facebook: vredesburo,
instagram: geef_wapens_geen_stem en
via onze eigen site www.vredesburo.nl

Kees Minderhoud

Wereldwijd scoort de bekendheid van
Eindhoven het best via PSV. En de spelers tonen
inmiddels het “Metropoolregio Brainport
Eindhoven” logo op hun shirt. Uiteraard is het
bij PSV begonnen om te winnen. Winnen op
doelpunten en als hulpmiddel winnen op
sponsorsubsidies. 

Eindhoven, wie kent het niet,
de slimste, de gekste!!!

Stop Wapenhandel, Werkgroep Inclusie-
ve Veiligheid en met andere werkgroepen
van het Vredesburo.

De werkgroep richt zich vooral op vre-
despubliciteit rondom de Tweede Ka-
merverkiezingen van 2021 en de Ge-
meenteraadsverkiezingen van 2022. In
2020 werden alle landelijke politieke par-
tijen aangeschreven over de drieslag de-
fensiebegroting – internationale wapen-
handel – vluchtelingenbeleid in hun ver-
kiezingsprogramma voor 2021.

Vlak voor de verkiezingen inventari-
seerde de werkgroep het resultaat in een
soort kieswijzertje rond deze drieslag.
Daarmee voerde de werkgroep campag-
ne onder de kiezers, vooral in Eindhoven.
Na de landelijke uitslag bleken de partij-
en met de groene vinkjes 12 % minder
Kamerzetels te hebben. Men zou er ont-
moedigd door kunnen raken. Maar dat is
niet de insteek van de werkgroep. Nie-
mand weet wat er gebeurd zou zijn als we
niets gedaan zouden hebben…

VREDESJOURNAAL
Momenteel zet de werkgroep zich in
voor publiciteit voor de Gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022. Een uit-
gebreid vredesjournaal voor heel 2022 is
de doelstelling, waarvan het eerste deel
gewijd aan de verkiezingen begin maart
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De DONAUDELTA

Dit unieke rivierlandschap
waar de Donau in de Zwarte

Zee uitstroomt ligt deels in
Roemenië deels in Oekraïne. 
Daar leven verschillende groepen
naast elkaar: Lipovanen, Roma
en anderen die het moerasleven
aankunnen. Velen kwamen als
vluchteling die als vissers en
boeren een bestaan opbouwden.
Hun lemen huizen dreigen na veel
regenval in elkaar te storten. 
Voor meer info en fotoboek:
nol.vandongen@outlook.com
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VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

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

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

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

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

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

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

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

Het Vredesmagazine en zijn organisaties

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

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

VredesNieuws

VredesMagazine wordt gratis
toegezonden aan leden van het
HVP, Pais en ook aan donateurs
van Stop de Wapenwedloop en
VD AMOK. Als u Vredes-
Magazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus
lid of donateur worden van een
of meer van deze organisaties.
Zie de beschrijvingen op deze
pagina. Een abonnement
zonder ergens lid of donateur
van te worden is ook mogelijk
via opgave aan:
VredesMagazine, Ezelsveldlaan
212, 2611 DK Delft of
info@vredesmagazine.nl

Abonnee
worden
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VD AMOKOnderzoeksdossier

• Belarus, de afhankelijkheid blijft •
• Wat Gorbatsjov hoorde •

• Echte Vredesopbouw •
• Oekraïense Pacifistische Beweging •
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zelfs realpolitik gedacht onnodig, zowel
voor de NAVO-kant als voor Rusland.
De Russische benauwdheid voor de
oprukkende NAVO is voorstelbaar, maar
anderzijds was van het NAVO-lidmaat-
chap van Oekraïne na 2008 niets meer
vernomen. Waarom niet openlijk
toegegeven dat dit niet meer zal
gebeuren, het had de opening kunnen
zijn tot echte onderhandelingen. Enig
gezichtsverlies aan westelijke kant lijkt
overkomelijk.

EN WIJ IN NEDERLAND?
Een dag na het bezoek van de bewinds-
lieden Rutte en Hoekstra aan Kiev
debatteerde de Tweede Kamer begin
februari over de situatie rond Oekraïne
en de rol die Nederland daarin zou
moeten spelen. De terughoudendheid
van het vorige kabinet inzake
wapenleveranties aan Oekraïne werd
daarbij door het kabinet, maar ook door
een flinke Kamermeerderheid
losgelaten.

Voor SP-woordvoerder Jasper van
Dijk was dat reden om halverwege het
debat zijn verbijstering uit te spreken:
“Ik sta er wel van te kijken, hoor. Ik hoor
werkelijk van GroenLinks tot en met de
VVD dezelfde oorlogstaal, dezelfde pro-
NAVO-oorlogstaal, anti-Russisch. Dat
mag allemaal, hoor. Maar waar is het
historisch besef?” Hij verwijst dan
concreet naar het interview met Jaap de
Hoop Scheffer (zie ook Wat Gorbatsjov
hoorde elders in dit dossier) waarin deze
het aanbieden in 2008 van het NAVO-
lidmaatschap aan Oekraïne en Georgië
“een ongelofelijke fout” noemde.

Het punt is echter dat ook Poetin juist
deze voorgeschiedenis aanhaalt en het
alleen al om die reden alom in twijfel
wordt getrokken. Dus kon de kraakverse
minister van buitenlandse zaken
Hoekstra betogen dat de NAVO een
defensief bondgenootschap is dat “in het
verleden nooit een offensieve oorlog
begonnen is.” Gewezen op het voorbeeld
van de Kosovo-oorlog, ontstak de

minister in heilige verontwaardiging:
“Het verwijt dat hier aan de NAVO
wordt gemaakt, waar Nederland
decennia lang onderdeel van uitmaakt
en waar Nederlandse militairen
onderdeel van uitmaken... Om dan dit
soort teksten uit te slaan: ik ben het daar
zeer, zeer mee oneens.” Kortom, Poetin
verspreidt leugens, ook al is het de
waarheid, en de NAVO is nooit een
aanvalsoorlog begonnen, ook al zijn er
tegenvoorbeelden.

Wel roerde een enkel Kamerlid de
bredere context aan. De klacht van
onder meer D66 woordvoerder
Sjoerdsma was dat Nederland blijft
vastzitten in “het frame van Poetin” en
“de agenda van Poetin”. Het hele
internationale debat gaat over wat
Poetin wil; niet over wat wij, Nederland,
de EU, het Westen willen. CDA-
Kamerlid Mulder bracht deze onvrede
het helderst onder woorden: dit conflict
“kan het einde zijn van onze hegemonie
en daarmee het einde van een lange
twintigste eeuw waarin de balans naar
ons doorsloeg. (...) Het kan wel eens een
paradigmaverschuiving zijn die de
komende decennia onze levens gaat
bepalen.”

Er is geen rechtvaardiging voor oorlog.
De militaire aanval van Rusland moet
scherp worden veroordeeld. De
bombardementen en wapenleveranties
moeten onmiddellijk stoppen. Alle
troepen moeten terug naar de kazernes
waar ze vandaan komen. De enige
oplossing ligt in het hervatten van
serieuze onderhandelingen.
Gemeenschappelijke en gedeelde
veiligheid moet het uitgangspunt zijn.

Kees Kalkman
Jan Schaake

Het kanongebulder in de
Donbas van begin februari
werd al snel vergezeld door het

geratel van rupsvoertuigen en de
explosies van inslaande kruisraketten in
heel Oekraïne. Een pantsercolonne rukt
vanuit Belarus op naar Kiev om de stad
te omsingelen en binnen te trekken.
Twee andere zijn op weg vanuit Rusland,
na in het oosten de grens te hebben
overschreden. En in het zuiden is een
aanval vanaf zee gaande, die ten doel
lijkt te hebben om een verbinding te
maken tussen de Krim, die in 2014 bij
Rusland is gevoegd, en de oostelijke
provincies van Oekraïne, die zich in
datzelfde jaar met nauwelijks verhulde
Russische militaire steun losmaakten
van het centrale gezag.

Geen twijfel, Rusland is geheel
verantwoordelijk voor deze
aanvalsoorlog en het escalatietraject dat
ertoe heeft geleid. Er zijn in de recente
Europese geschiedenis meer voor-
beelden dat regio’s door middel van
oorlog worden losgescheurd. Denk aan
het Turkstalige deel van Cyprus, dat
sinds 1974 wordt bezet door het Turkse
leger, een bezetting die door vrijwel
niemand is erkend, maar door de NAVO
wordt getolereerd. Denk ook aan de
Kosovo-oorlog van 1999, waarbij door
wekenlange NAVO-bombardementen
Kosovo werd losgemaakt van Servië, De
erkenning van Kosovo als zelfstandige
staat is vervolgens tot de dag van van-
daag een twistappel tussen verschillende
EU-landen.

Maar een aanval met grondtroepen op
de hoofdstad van een lid van de
Verenigde Naties is nieuw voor Europa.
Voor precedenten moeten we naar het
Midden-Oosten, de bezetting van
Koeweit door Irak in 1990 en de oorlog
van de VS en Engeland tegen Irak in
2003. Allebei aanvalsoorlogen zonder
enige internationaalrechtelijke
grondslag.

Deze oorlog is een ramp voor de
mensen in Oekraïne, maar bovendien

De oorlog slaat terug
naar Europa
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‘grootmachten’ willen Oekraïne bezitten
en eisen hun ‘recht’ op om hun dodelijke
wapens, legers en bases te plaatsen waar
zij maar willen, en zo dicht bij elkaar als
zij maar willen. Zulke eisen zijn niet al-
leen met elkaar in tegenspraak maar
gaan ook schaamteloos voorbij aan de
rode lijnen van het gezond verstand:
niemand heeft het recht een geweer op
iemands hoofd te richten. De mondiale
civiele samenleving veroordeelt het es-
calatie-gedrag van alle partijen in de
nieuwe Koude Oorlog zoals dat vooraf-
gaand en tijdens de huidige vredes- en
veiligheidsbesprekingen plaatsvindt.

Het sabelgekletter in en over Oekraïne
moet ophouden. De legers van Rusland
en VS/NAVO moeten worden terugge-
trokken. Er moet een internationaal mo-
ratorium op wapenleveranties aan Oe-

kraïne, aan het door Rusland beheerste
Donbass en aan de Krim worden voor-
bereid. De regering van Oekraïne moet
stoppen met de totale mobilisatie van
het volk voor de oorlog en de dienst-
plicht afschaffen. Tenminste moet zij het
recht op weigering van militaire dienst
wegens gewetensbezwaren garanderen
in overeenstemming met de huidige
normen van internationale mensenrech-
ten (en in de toekomst moet de militaire
dienstplicht door internationale wetten
worden afgeschaft). Er moet een vreed-
zame oplossing voor het tegenwoordige
conflict worden bereikt in volledige
overeenstemming met de wapenstilstan-
den die al in het zogenaamde Norman-
dië-format en de Akkoorden van Minsk
zijn overeengekomen, gevolgd door ge-
zamenlijke uitgebreide vredesbesprekin-
gen tussen alle gouvernementele en
non-gouvernementele actoren.

Europa moet de verzoeken van de
NAVO om grotere militaire uitgaven af-
wijzen en eisen dat de VS zijn nucleaire
wapens uit Duitsland, Nederland, Italië,
België en Turkije haalt. Het moet aan-
dringen op het herstel van het ABM-ver-
drag tegen anti-raketsystemen, zodat de
raketten van de VS uit Roemenië en Po-
len worden gehaald Ook moet Europa
weigeren mee te gaan met het door de
VS aangestuurde antagonisme tegenover
Rusland en China. Het moet het vredes-
verlangen van de bevolking van de regio
erkennen en eisen dat de VS de eerste
grote stap doet naar de-escalatie van de

Stop het sabelgekletter 
Ga onderhandelen

De escalatie naar een grote oorlog
in Oekraïne is onnodig. Zowel
het Westen als het Oosten dra-

gen gelijke verantwoordelijkheid om dit
te vermijden. Als de wereldleiders er niet
in slagen om over een duurzame vrede
te onderhandelen, maar elkaar de schuld
toeschuiven en gewelddadig hun
machtsconflict op het lokale slagveld in
Oekraïne willen uitvechten, dan zullen
zij door de wereldbevolking met geweld-
loze middelen tot de orde worden geroe-
pen.

De twijfelachtige beweringen dat de
gewelddadige machtsgrepen in Kiev, de
Krim en Donbass legitiem zijn, zijn on-
aanvaardbaar. In al deze situaties zijn zo-
wel de VS/NAVO als Rusland op een
agressieve manier tussenbeide gekomen,
waarbij beide kanten een gevaarlijke en
misleidende grootmachtspolitiek heb-
ben bedreven. Vandaag gaan de belang-
rijkste geopolitieke spelers door met het
ondermijnen van de onafhankelijkheid,
de democratie, de mensenrechten en de
veiligheid van de Oekraïense bevolking.
In strijd met het Handvest van de Ver-
enigde Naties verbreken zij de interna-
tionale vrede.

Roekeloos bedreigen wereldleiders el-
kaar met het gebruik van militaire
macht en economische oorlogsvoering,
als hun eisen of zogenaamde ‘rode lij-
nen’ niet worden gerespecteerd. Beide

Russische voorstanders van vrede
Een grote groep Russische intellectuelen en activisten heeft een verklaring uitgegeven,

waarin ze de regering van Rusland ”misdadig avonturisme” verwijten. Ze kritiseren dat
niemand de Russische burger heeft gevraagd of zij oorlog willen, er is geen publiek debat
over. Ze dagen openlijk de ‘Oorlogspartij’ uit, die zich binnen de Russische politieke leiding
heeft gevestigd:

“Wij vertolken het standpunt van dat deel van de Russische bevolking dat oorlog haat en
zelfs het gebruik van militaire dreigementen en het op misdadige wijze bedrijven van
buitenlandse politiek als een misdaad beschouwt. Wij haten oorlog, maar jullie denken dat
het acceptabel is. Wij staan voor vrede en welvaart van alle burgers van Rusland, maar jullie
zetten hun levens en toekomst op het spel met jullie politieke gokspelletjes.” Ze
beschuldigen de Oorlogspartij ervan het gezegde “Nooit meer oorlog”, dat jarenlang het
motto was van de volkeren van Rusland te zijn vergeten.

BRON: www.vredessite.nl/nieuws/rusland_1905.htm

Lees verder op pagina 25
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Over het algemeen wijzen wes-
terse waarnemers naar Rus-
land als enige oorzaak van de

spanningen. De Amerikaanse hoogleraar
geschiedenis Michael Kimmage merkt in
Foreign Affairs op dat “de NAVO lijdt aan
een ernstige ontwerpfout: ze reikt te diep
in de ketel van Oost-Europese geopoli-
tiek en is te groot, te ongedefinieerd en te
provocerend voor haar eigen goed.” Dit
soort westerse zelfreflectie is zeldzaam.

In 2018 werd de Oekraïne toegevoegd
aan het lijstje aspirant-NAVO-leden. En
al jaren zijn de NAVO-landen de Oekraï-
ense strijdkrachten aan het bewapenen.
Vooral de Verenigde Staten heeft een fors
wapenprogramma voor Kiev. Sinds 2014
leverde de VS militaire ondersteuning
aan Oekraïne voor meer dan $ 5,4 mil-
jard. Voor de doorvoer van Amerikaanse
munitie naar Oekraïne wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van de Rotterdamse ha-
ven. Ook NAVO-lid Canada is sterk be-
trokken bij de bewapeningsprogram-
ma’s, en ontwikkelt onder meer plannen
om een munitiefabriek in de Oekraïne te
bouwen. De EU heeft een structurele be-
wapeningsrelatie met Oekraïne en liet in
het Associatieverdrag van 2014 vastleg-
gen dat “Oekraïne en het Europees De-
fensieagentschap (EDA) nauwe contac-
ten zullen leggen om de verbetering van
de militaire capaciteit, met inbegrip van
technologische kwesties, te bespreken.”

OEKRAÏNE BESCHERMEN
De Oekraïne vraagt het Westen op dit
moment om extra wapens. Voor Europa
is dit een testcase voor zijn wapenexport-
beleid, dat bepaalt dat geen wapens mo-
gen worden geleverd aan crisisgebieden
en landen in conflict. In criterium 3 van
de EU Gemeenschappelijk Standpunt
wapenexport staat dat: “De lidstaten een
uitvoervergunning weigeren voor mili-
taire technologie of uitrusting die gewa-
pende conflicten zou uitlokken of ver-
lengen of bestaande spanningen of con-

flicten in het land van eindbestemming
zou verergeren.” Dit criterium wordt
door EU-landen regelmatig toegepast
(en ook regelmatig geschonden) bij wa-
penexport naar landen in conflict. Maar
niet vaak was Europa zo nauw betrokken.
Geldt ook nu het EU wapenexportbe-
leid?

Een oorlog is zelden beter te rechtvaar-
digen dan in geval van zelfverdediging te-
gen een agressor. Men moet met sterke
argumenten komen om wapens te weige-
ren aan het slachtoffer van agressie. Maar
wat extra wapenleveranties gaan geen be-
slissende bijdrage leveren om het Oekraï-
ense leger op gelijke voet met het Russi-
sche leger te brengen. Wapenleveringen
hebben nu alleen symbolische waarde.
Ze bemoedigen de Oekraïne, maar ze
verkleinen de kans op een diplomatieke
oplossing, en vergroten het risico op es-
calatie.

De nieuwe Duitse regering heeft dit

begrepen. In een interview met de
Sächsische Zeitung zei de nieuwe Groene
minister van Buitenlandse Zaken Anna-
lena Baerbock: “Ik denk niet dat het rea-
listisch is om de militaire onevenwichtig-
heid met dergelijke leveranties te keren.
De beste bescherming is dat er geen ver-
dere agressie zal zijn.” Bovendien “heb-
ben wapenleveringen de neiging bij te
dragen aan escalatie en zouden ons de
mogelijkheid ontnemen om in dialoog te
gaan en te bemiddelen met Rusland”, zei
Stefan Meister van de Duitse Raad voor
Buitenlandse Betrekkingen. IJzervreters
van de NAVO roepen Duitsland op ‘zijn
militaire verantwoordelijkheid te ne-
men’, maar Duitsland neemt zijn veilig-
heidsverantwoordelijkheid. Beweren dat
veiligheid alleen met militaire middelen
bereikt kan worden is kortzichtig en ge-
vaarlijk.

Ook de Zweedse minister van Buiten-
landse Zaken Ann Linde zei recent dat

De-escaleren, geen wapens na
Rond de crisis in de Oekraïne hangt een kille
oorlogssfeer. Gesprekken tussen Russische en
Amerikaanse diplomaten leiden tot niets, want
beide partijen weigeren te bewegen en leggen
de schuld bij de ander.
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crisis. Dat vereist dat niet de diplomatie,
maar het internationale geweld moet
worden gezien als een bedreiging van de
geloofwaardigheid. Idealiter behoren al-
le atoommachten de doctrine van we-
derzijds verzekerde vernietiging te ver-
oordelen en het VN-Verdrag over het
verbod van kernwapens te ondersteu-
nen.

Alle partijen moeten de spelregels van
de wereldbevolking in acht houden: 1)
geen militarisering of wapenwedloop
ten koste van het welzijn, de mensen-
rechten, en de harmonie met het milieu;
2) het nationalisme en het imperialisme
moeten plaats maken voor de ontwikke-
ling van een inclusieve, diversiteitsge-
richte en eerlijke democratie; 3) alle
conflicten moeten vreedzaam worden
bijgelegd, geen enkele opbouw van
structureel geweld is aanvaardbaar, met
name het spreken over oorlog, oorlogs-
voorbereiding of dreiging met oorlog,
kan niet worden getolereerd.

Er bestaat geen ‘rechtvaardige oorlog’
of ‘goede kant’. Bij alle oorlogspartijen
lokken militaristen en rechts een escala-
tie van geweld uit in een wanhopige po-
ging om ‘te verdelen en te heersen’. Zij
houden hun gedateerde oorlogsmachine
in stand, terwijl die in toenemende mate
versleten raakt nu er een algemene be-
trokkenheid is bij duurzame ontwikke-
ling, vredescultuur en geweldloos rege-
ringsbeleid en een sociale en economi-
sche samenwerking van alle mensen op
de planeet. We moeten meer investeren
in sociale en ecologische rechtvaardig-
heid, en meer in diplomatie dan we aan
oorlogstuig besteden, Ons strategisch
doel moet zijn dat alle wapens vernie-
tigd worden, alle soldaten veranderen in
gelukkige burgers en de militaire uitga-
ven tot nul worden teruggebracht, Om
het globale geweldloze veiligheidssys-
teem op te bouwen moeten we de veilig-
heid demilitariseren, conflicten zonder
geweld regelen en doorgaan met het
bouwen van een alles omvattende vre-
descultuur, Vrede op aarde moet voor-
rang krijgen op politieke ambities.

Yurii Sheliazhenko

Deze oproep is op 11 januari verschenen

bij World BEYOND War.  

worldbeyondwar.org

den, en diefstal vindt plaats op industrië-
le schaal. “Oekraïne is waarschijnlijk een
van de grootste markten voor wapen-
handel in Europa. Het is al lange tijd een
belangrijke schakel in de wereldwijde
wapenhandel, en deze rol is alleen maar
geïntensiveerd sinds het begin van het
conflict in Oost-Oekraïne”, meldde de
Organised Crime Index.

SPIERBALLEN
De druk op de Duitse coalitie om het be-
leid te veranderen is groot en komt ge-
deeltelijk ook van binnenuit. Waarom
verkoopt Duitsland wel wapens aan
Egypte en niet aan Kiev? vroeg Groene
Europarlementariër Sergey Lagodinsky
zich af. Blijkbaar heeft hij even gemist dat
de Groenen ook oproepen om de ver-
koop aan Caïro te stoppen. Kiev gedraagt
zich intussen als een straatvechter om het
Duitse standpunt te ondergraven en
geeft het land bijna de schuld van de ac-
ties van Poetin. De Oekraïense minister
van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kule-
ba, riep zijn “Duitse partners op om te
stoppen met het ondermijnen van de
eenheid met dergelijke woorden en da-
den en Vladimir Poetin aan te moedigen
een nieuwe aanval op Oekraïne te lance-
ren.”

Het Duitse standpunt is echter ver-
standiger, en meer in het belang van de
vrede in Oekraïne. In plaats van het leve-
ren van wapens is een heel scala aan be-
leidsmaatregelen mogelijk. Dit is niet het
moment voor de grootste spierballen
maar voor de grootste hersenen. Buiten-
lands beleid moet niet gaan over macht
en prestige, maar over veiligheid van sta-
ten en mensen.

Martin Broek & Wendela de Vries
Stop Wapenhandel

Dit artikel is eerder op 28 januari 2022 verschenen

in de rubriek Wapenexport en -doorvoer van

stopwapenhandel.org

het land geen wapens zal leveren aan Oe-
kraïne vanwege wapenexportregels. Het
Buitenlands- en Defensiebeleid van de
nieuwe Nederlandse regering moet het
doen zonder de diplomatieke sensitivi-
teit van Sigrid Kaag. Hoekstra en Ollen-
gren stellen zich in lijn met de Ameri-
kaanse stoerdoenerij, en het beleid van
de vorige regering om geen wapens aan
Oekraïne te leveren is teruggedraaid.

CRITERIUM
Het Europees overeengekomen wapen-
exportbeleid bevat overigens nog een cri-
terium dat reden geeft om geen wapens
aan Oekraïne te leveren. Criterium 7 van
het EU Gemeenschappelijke Standpunt
stelt dat van export moet worden afge-
zien als het risico groot is dat wapens
worden “omgeleid binnen het kopende
land of opnieuw worden geëxporteerd”.
Oekraïne is berucht vanwege het feit dat
zijn wapens in verkeerde handen belan-

Vervolg van pagina 23ns naar Oekraïne
AFSLUITING VAN EEN WEG IN 2014
Foto: Sasha Maksymenko
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Dit standpunt suggereert ook dat Rus-
land legitieme of op zijn minst onvermij-
delijke veiligheidsbelangen heeft, en dat
conflicten zoals dat in Oost-Oekraïne het
beste via onderhandelingen kunnen
worden opgelost.

Gedurende een groot deel van de peri-
ode na de Koude Oorlog werden voor-
standers van deze tweede theorie over in-
ternationale betrekkingen verbannen
naar obscure academische ruimten en de
excentrieke marge. Maar realistische te-
rughoudendheid is nu doorgedrongen
tot de mainstream en dringt door tot het
hart van de militaire en politieke besluit-
vorming.

Deze argumenten vormen een uitda-
ging voor de gemakzuchtige schijnheilig-
heid van de Westerse beleidsvorming
over Oekraïne en de dogma’s die een kri-
tische discussie over de hachelijke situa-
tie van het land doodzwijgen. Ze effenen
het pad om te komen tot een eerlijker,
grondiger analyse van waarom het gewa-
pende conflict in Oekraïne in 2014 is uit-
gebroken, waarom het voortduurt en hoe
het kan worden omgebogen.

MINSK II
De realistisch-terughoudende argumen-
ten vormen een doorbraak, maar ze vol-
staan niet. Sommige echoën nog de vre-
desverdragen van 100 jaar geleden, toen
de ‘vredestichters’ mannen met snorren
in fonkelende uniformen waren die zich
in een Frans kasteel over kaarten bogen.

Een van de aanbevelingen is bijvoor-
beeld om de uitvoering van het akkoord
van Minsk II, het in 2015 ondertekende
staakt-het-vuren en vredesakkoord, snel
door te drukken. De grote mogendheden
zouden daartoe – voor één keer zonder
voorbehoud – druk uit moeten oefenen
op de Oekraïense regering. Een dergelij-
ke aanpak houdt geen rekening met goed
gedocumenteerde, zwaarbevochten les-
sen over het opbouwen van duurzame
vrede, die een voorwaarde is voor mense-
lijk ontwikkeling. We moeten beginnen
met het akkoord van Minsk II, zoals de

realistisch-terughoudende argumenten
ons voorhouden, maar als we het goed
willen aanpakken, moeten we het daar
niet bij laten.

Minsk II is voor velen in Oekraïne een
giftig merk geworden, maar het volgt de
onontkoombare logica van elk vredesak-
koord: staakt-het-vuren, scheiding van
strijdkrachten, vertrouwenwekkende
maatregelen, een zekere mate van poli-
tieke autonomie of machtsdeling en een
(beperkte) amnestie. Wil je niet naar de
totale nederlaag en onvoorwaardelijke
overgave van één partij, dan moeten bei-
de partijen compromissen sluiten en de
rechten, belangen en relatieve macht van
de andere partij erkennen. Als er vandaag
opnieuw over Minsk II zou worden on-
derhandeld, zou het resultaat ruwweg
hetzelfde zijn. De militaire en politieke
machtsverhoudingen tussen de twee par-
tijen zijn sinds 2015 grotendeels onge-
wijzigd gebleven.

GERAAMTE
Vrijwel alle vredesakkoorden van de af-
gelopen decennia weerspiegelen dezelfde
basislogica. Dit geldt onder meer voor de
vredesakkoorden van 2016 in Colombia,
het Dayton akkoord voor Bosnië en het
Goede-Vrijdagakkoord in Noord-Ier-
land. Zelfs waar conflicten grotendeels
niet-militair waren gebleven, zijn regio-

Echte vredesopbouw
in Oekraïne

Het ene standpunt daarin is ‘libe-
raal internationalistisch’. Hier-
in staat centraal dat Oekraïne

het soevereine recht heeft om naar het
NAVO-lidmaatschap te streven, dat Oe-
kraïne geconfronteerd wordt met onge-
rechtvaardigde militaire agressie van
Rusland (dat volgens hen imperialisti-
sche doelen nastreeft en bang is voor een
bloeiende democratie naast de deur), dat
Oekraïne voor het Westen heeft gekozen,
en dat het Westen Oekraïne daarom
moet verdedigen (militair of via sancties)
en Rusland in het algemeen moet af-
schrikken in heel Oost-Europa.

Het andere standpunt is ‘realistisch-te-
rughoudend’ en houdt in dat de Westerse
regeringen niet bereid of in staat zijn Oe-
kraïne militair te steunen tegen Rusland,
en dat zij zich moeten onthouden van va-
ge beloften over NAVO-lidmaatschap.

Naarmate de direct betrokken partijen in de
Oekraïne-crisis steeds scherper tegenover
elkaar komen te staan, wordt ook het debat
tussen deskundigen op het gebied van
buitenlands beleid steeds scherper en
daardoor duidelijker.

De Oekraïense Pacifistische Beweging
veroordeelt alle militaire acties aan de

zijde van Rusland en Oekraïne in de context
van het huidige conflict. We roepen de leiding
van zowel staten als strijdkrachten op om een
stap terug te doen en aan de onderhandelings-
tafel te gaan zitten. Vrede in Oekraïne en over
de hele wereld kan alleen op een geweldloze
manier worden bereikt.

Oorlog is een misdaad tegen de menselijk-
heid. Daarom zijn we vastbesloten om geen
enkele vorm van oorlog te steunen en te
streven naar het wegnemen van alle oorzaken
van oorlog.

Ukrainian Pacifist Movement
24-02-2022

Zie Vredessite.nl voor actueel nieuws over Oekraïne

TEKENING VAN BEKENDE OEKRAÏNSE
KUNSTENARES  Tekening: Tetanya Yablonska 
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nale autonomie en culturele rechten ty-
pische kenmerken van politieke schik-
kingen, bijvoorbeeld het Gruber-de Gas-
peri-akkoord dat de status van Zuid-Ti-
rol regelde of de Catalaanse autonomie
in Spanje. De akkoorden van Gruber-de
Gasperi en Goede Vrijdag zijn hier recht-
streeks relevant, omdat beide een zekere
mate van soevereiniteit afstaan aan een
buurstaat (Oostenrijk, Groot-Brittan-
nië), iets wat Minsk II (met Rusland als
buurstaat) voor Oekraïne “onaanvaard-
baar” zou maken.

Niet alle vredesakkoorden van na de
Koude Oorlog zijn even succesvol ge-
weest. Succes betekent in deze situaties
niet alleen het beëindigen van het gewa-
pend geweld, maar ook het leggen van de
basis voor verzoende, toekomstgerichte,
bloeiende nationale gemeenschappen.
De beslissende factor voor het succes is
brede, representatieve en publieke parti-
cipatie, zodat de stem van degenen die
het meest door het conflict worden ge-
troffen, wordt gehoord en in aanmerking
wordt genomen. Vredesakkoorden die
beperkt blijven tot kale militaire en poli-
tieke machtsregelingen, die door buiten-

landers in verre oorden worden gesloten
en van bovenaf worden opgelegd, zijn
slechter.

Minsk II mag dan onvermijdelijk zijn,
in zijn huidige vorm is het ook een te-
kortkoming, een geraamte van een vre-
desakkoord. Haastig opgesteld door di-
plomaten in een buitenlandse hoofdstad,
wordt er niet verwezen naar grieven,
mensenrechten en menselijke veiligheid,
wordt er voorbijgegaan aan vertegen-
woordiging en deelname aan onderhan-
delingen en tenuitvoerlegging, wordt er
niet gesproken over verzoening en gene-
zing, de terugkeer van ontheemden en
reïntegratie, of de demobilisatie van pa-
ramilitaire eenheden. Als Minsk II wordt
doorgedrukt zoals het er nu uitziet, zal
dat geen duurzame vrede opleveren.

DE ROL VAN VROUWEN
Vanaf 2014 adviseerde ik de Women’s In-
ternational League for Peace and Freedom
(WILPF) over Oekraïne, en in 2016-17
werkte ik ook voor hun Zweedse partner-
organisatie, Kvinna Till Kvinna. Ik reisde
maandenlang door heel Oekraïne, vooral
het oosten en zuiden, naar grote steden,

kleine steden, dorpen en frontliniege-
meenschappen en ontmoette vrouwen
van allerlei achtergronden, om te begrij-
pen wat hun ervaring met de oorlog was
en wat voor soort vrede zij wensten.

Ik probeerde open vragen te stellen,
zodat deze vrouwen hun eigen verhaal in
hun eigen woorden konden vertellen,
hun deskundigheid en leiderschap kon-
den aanmoedigen en iets nuttigs terug
konden geven in ruil voor hun tijd en
vriendelijkheid. Ik ben in contact geble-
ven met tientallen activistische vrouwen
van alle politieke gezindten en achter-
gronden in Oekraïne. Mijn benadering
van vredesopbouw is gebaseerd op de
agenda “Vrouwen, vrede en veiligheid”
die is opgenomen in de historische Reso-
lutie 1325 (1990) van de VN-Veiligheids-
raad: luister naar vrouwen en laat hen lei-
den. WILPF, opgericht in 1915 door
vrouwen die probeerden een einde te
maken aan de Eerste Wereldoorlog, deed
dit al 75 jaar voordat de VN er ooit toe
overging. Mijn standpunten hier zijn
echter geheel de mijne.

De onmisbare rol van vrouwen bij het
tot stand brengen van duurzame vrede is

REGIO ZOLOCHCHIV, SEPTEMBER 2021. OKSANA MAAKT MET IRYSNA EN ARTUR KAARSEN TIJDENS DE DAGBESTEDING. Foto: USAID/Ukrain
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tingen, die door dit conflict worden ge-
troffen.

Vredesopbouw die geschikt is voor de
21e eeuw moet op de mens gericht zijn,
hetgeen in het standaardhandboek van
International Alert over vredesopbouw
wordt omschreven als “effectieve con-
flicttransformatie is alleen mogelijk met
de instemming en deelname van dege-
nen die het meest door het conflict wor-
den getroffen”. Om blijvende vrede tot
stand te brengen, moeten de mensen vei-
lig zijn en zich veilig voelen: zij moeten
zich in hun land als gelijken gerespec-
teerd voelen, erop vertrouwen dat de re-
gering hun rechten eerbiedigt, hun waar-
digheid waarborgt en hun belangen be-
hartigt. De enige manier om dit te berei-
ken is dat burgers deelnemen en gehoord
worden. Wanneer grote groepen zich
buitengesloten en genegeerd voelen, kan
er geen basis voor vrede zijn.

UITSLUITING
Dit gevoel van uitsluiting wordt geïllus-
treerd door iets wat vrouwelijke docen-
ten die uit de separatistische gebieden in
Donbas waren verdreven, me vertelden.

Kort na het uitbreken van de oorlog
bepaalde de Oekraïense regering dat
middelbare schooldiploma’s die door de
separatistische autoriteiten waren afge-
geven, niet langer zouden worden er-
kend, wat betekende dat jongeren zich
niet langer konden inschrijven voor een
universiteit in de rest van Oekraïne of
hoopten een leven op te bouwen in een
toekomstig herenigd land. De docenten
besloten hun voormalige studenten op
afstand en clandestien bijles te geven, zo-
dat zij Oekraïense correspondentiedi-
ploma’s konden behalen. Zij zagen hoe
dit beleid de ene cohort na de andere kin-
deren tot slachtoffer maakte en een nog
diepere wig dreef in hun gemeenschap,
en zij stapten naar voren om de rechten
van kinderen te beschermen en hun land
bijeen te houden, zelfs op dit hachelijke
en stressvolle moment in hun leven.

Als bij een vredesregeling geen reke-
ning wordt gehouden met de belangen
van groepen zoals deze jongeren en hun
problemen niet adequaat worden aange-
pakt, zullen de grieven eerder toenemen
dan verdwijnen. Vermoedelijk heeft nie-
mand aan de onderhandelingstafel voor
Minsk II ooit van dit probleem gehoord,
noch zouden zij het gevoel van urgentie
en plicht van deze leraren kunnen leve-
ren.

Wanneer we ruimte maken voor het
opmerkelijke leiderschap, het harde werk
en de deskundigheid van Oekraïense
vrouwen, is er alle hoop op een slimme,
rechtvaardige en duurzame vrede.

Ik heb nog veel meer verhalen gehoord
van vrouwen die de oorlog hebben mee-
gemaakt. Toen artillerievuur de elektrici-
teit uitschakelde, verloren ze hun voor-
raad zomerfruit, bedoeld om hun kinde-
ren de winter door te voeden. Een vrouw
in de buurt van Mariupol vertelde me dat
haar moeder oud genoeg was om zich de
Tweede Wereldoorlog te herinneren. Dat
ze op haar leeftijd haar dorp moest ont-
vluchten, had een tol geëist van haar
geest, en telkens als ze een tank zag of het
gerommel van artillerie hoorde, werd ze
bang en vroeg:“Wie zijn de Duitsers?” Ze
stierf in het derde oorlogsjaar en was
nooit meer naar huis teruggekeerd.

Langs de frontlinie voelden vrouwen
zich gevangen tussen twee volkomen on-
verschillige partijen, voor wie hun hui-
zen en lichamen in de vuurlinie op zijn
best een last waren. Ze werden achter-
volgd door de boosaardigheid van de
oorlog, hoe soldaten opzettelijk de din-
gen vernielden en beschadigden die het
leven gelukkig en zinvol maakten - een
kindertheater, een broodbakker, een cot-
tagetuin.

ANDERE TOEKOMST
Zonder een vredesproces waarin de
mensen centraal staan, zullen patronen
van uitsluiting en slachtofferschap niet
worden verholpen, en zullen herinnerin-
gen aan pijn en onrecht veranderen in
grieven en vervreemding die generaties
lang zullen duren. Een breed scala van
belanghebbenden kan worden gehoord
en gevalideerd door middel van beproef-
de vredesopbouwpraktijken, en kan ver-
der gaan om een andere toekomst voor
hun land op te bouwen.

Als we de consensus van de internatio-
nale gemeenschap negeren, zoals die tot
uiting komt in de VN-agenda Vrouwen,
vrede en veiligheid, is er weinig hoop op
echte vrede in Oekraïne. Maar als we
ruimte maken voor het opmerkelijke lei-
derschap, het harde werk en de deskun-
digheid van Oekraïense vrouwen, is er al-
le hoop op een slimme, rechtvaardige en
duurzame vrede.

Almut Rochowanski,

Vertaling: Jan Schaake

geen feministische fantasie. Het wordt
gestaafd door talrijke onafhankelijke ver-
gelijkende studies van tientallen vredes-
akkoorden. Het centraal stellen van
vrouwen in alle aangelegenheden van
vrede en veiligheid is het officiële buiten-
landse beleid geworden van een groeiend
aantal staten en internationale organisa-
ties. Sommige van hen hebben, het moet
gezegd worden, hun eigen advies niet op-
gevolgd als het om Oekraïne gaat.

ONTMANTELING
Een echt vredesproces begint met de ont-
manteling van een van de bovengenoem-
de dogma’s: dat Oekraïne een land is van
verenigde burgers die een “beschavings-
keuze” hebben gemaakt om zich tot het
Westen te wenden en vrolijk een proces
van cultureel-linguïstische homogenise-
ring beginnen.

In plaats daarvan was Oekraïne in
2013-14, en is het nog steeds, een land
met een grote, intersectionele diversiteit
en bijgevolg complexe breuklijnen. Het
zou simplistisch zijn om ze te reduceren
tot taal of geografische ligging. Ze gaan
over politieke voorkeuren, lokale econo-
mieën, geheugen en geschiedenis, migra-
tiepatronen, verschillende concepten van
burgerschap en zelfs leeftijd en geslacht.
Meer dan in enig ander post-Sovjetcon-
flict zijn deze breuklijnen vloeiend, niet
oeroud. Het gaat om de keuzes van men-
sen. De oorlog, grootschalige communi-
catieprogramma’s van diverse binnen-
landse en buitenlandse actoren, nationa-
listische beleidsmaatregelen voor staats-
opbouw en de realiteit van het leven on-
der neoliberale hervormingen hebben
nieuwe breuklijnen doen ontstaan.

De autonomiecomponent van Minsk
II weerspiegelt deze realiteit, maar biedt
een enge, bekrompen vertegenwoordi-
ging van de vele uiteenlopende groepen,
met hun belangen, behoeften en opvat-

Online Vredesmuseum
Op WWW.VREDESMUSEUM.NL vindt u

een uitgebreid vredesmuseum met

tentoonstellingen, collecties,

documentatie, enz.  NIEUW: een

omvangrijk educatief deel ‘Vrede leren’.

In de webwinkel o.a. de bekende ‘gebroken

geweertjes’ en kinderboeken.
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Het National Security Archive
binnen de George Washington
Universiteit houdt zich bezig

met het publiceren van gedeclassificeer-
de overheidsdocumenten op het gebied
van internationale politiek. In december
2017 bracht het archief een dossier uit
over de uitbreiding van de NAVO onder
de titel ‘What Gorbachev Heard’. Het is
een bronnenpublicatie over de vraag of
het Westen tijdens het proces van de
Duitse eenwording toezeggingen heeft
gedaan aan de Sovjet-Unie om de NAVO
niet uit te breiden.

In de inleiding schrijven de redacteu-
ren dat er sprake was van een stroom van
beloftes van Westerse leiders aan de toen-
malige Sovjetleider Gorbatsjov met be-
trekking tot de veiligheid van de Sovjet-

Unie. Leidende Westerse figuren wezen
het lidmaatschap van Midden-  en Oost-
Europese landen van de NAVO inder-
daad af. Het interne debat in de NAVO
beperkte zich zeker niet tot de status van
Oost-Duitsland. Latere Russische klach-
ten over misleiding kunnen zich baseren
op schriftelijke verslagen van besprekin-
gen en telefoongesprekken op het hoog-
ste niveau.

GENSCHER
De eerste daarvan kwam van de West-
Duitse minister van buitenlandse zaken
Genscher in een redevoering in Beieren
op 31 januari 1990. In een telegram van
de Amerikaanse ambassade in Bonn aan
hun ministerie staat dat Genscher zei, dat
“de NAVO een uitbreiding van zijn ge-
bied naar het oosten, dat wil zeggen het
dichter naar de grenzen van de Sovjet-
Unie brengen, moet vermijden.”

De formuleringen van Genscher wer-
den de volgende maand overgenomen
door de Amerikaanse minister van bui-
tenlandse zaken Baker tijdens een ge-
sprek met Gorbatsjov. Volgens het ver-

slag daarvan zei Baker dat de Amerika-
nen begrepen dat het “niet alleen voor de
Sovjet-Unie, maar ook voor andere Eu-
ropese landen belangrijk is garanties te
hebben dat, als de VS in Duitsland aan-
wezig blijven in het kader van de NAVO,
geen duimbreed (inch) van de huidige
jurisdictie van de NAVO in oostelijke
richting zal opschuiven.”

Het National Security Archive conclu-
deert uit de documenten dat Gorbatsjov
akkoord ging met de Duitse eenwording
inclusief NAVO-lidmaatschap als resul-
taat van de mondelinge toezeggingen “en
op basis van zijn eigen oordeel dat de toe-
komst van de Sovjet-Unie afhing van in-
tegratie in Europa, waarvoor Duitsland
de doorslag zou geven.”

KERN VAN DE ZAAK
Maar, zoals de documenten aantonen, er
zat een adder onder het gras in de ge-
daante van het Pentagon en de toenmali-
ge minister dan defensie, Dick Cheney.
Uit een memorandum van het Europese
Bureau van het ministerie van buiten-
landse zaken aan de National Security

Wat Gorbatsjov hoorde
Wat is er waar van de Russische beschuldiging
dat het Westen is teruggekomen van een
belofte om de NAVO na de Duitse eenwording
niet naar het oosten uit te breiden? In de
verdragen is dat niet te vinden, dus documen-
ten en ooggetuigen moeten uitkomst bieden.

BERLIJN, 9 FEBRUARI. PROTEST BIJ BRANDENBURGER TOR  Foto: Regina Ratke / IPPNW

NAVO-uitbreiding
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Council van oktober 1990 blijkt een me-
ningsverschil tussen beide ministeries.
Het State Department vond dat uitbrei-
ding van de NAVO niet op de agenda
stond en dat het niet in het belang van de
VS was “om een anti-Sovjet coalitie te or-
ganiseren, die reikt tot de grenzen van de
Sovjet-Unie”. Het Pentagon wilde echter
dat de deur voor Oost-Europese kandi-
daten open zou blijven.

Op dat moment won buitenlandse za-
ken. Hun visie kwam terecht in het NA-
VO-strategie-document dat ze aan het
opstellen waren. En dat was wat de Sov-
jets te horen kregen van de regering
Bush. Maar al de volgende Amerikaanse
regering zou de visie van het Pentagon
overnemen.

De kern van de zaak is dat de toezeg-
gingen aan Gorbatsjov niet zijn vastge-
legd in verdragsteksten, maar in ge-
spreksverslagen en memoranda. Dat
maakte het voor opeenvolgende Ameri-
kaanse regeringen gemakkelijker om
erop terug te komen na het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie en in een fase dat
Rusland verzwakt was.

Terwijl Rusland vanaf het eerste presi-
dentschap van Poetin opkrabbelde en
zijn vleugels begon uit te slaan, denderde
de NAVO-uitbreiding door en bereikte
uiteindelijk na de Baltische staten in 2008
de Kaukasus (Georgië) en Oekraïne. In
dat jaar, in de nadagen van president
Bush jr., stond op een NAVO-top in Boe-
karest de verdere uitbreiding op de agen-
da. In een verrassend openhartig inter-
view bij Buitenhof laat de toenmalige se-

cretaris-generaal van de NAVO De Hoop
Scheffer hierop zijn licht schijnen.

COMPROMISTEKST
De vraag was aan de orde of Oekraïne en
Georgië het zogenaamde Membership
Action Plan (MAP) moesten krijgen. Dit
is een verplicht voortraject voor het NA-
VO-lidmaatschap waarbij wordt nage-
gaan of de kandidaat aan een aantal eisen
voldoet. De Hoop Scheffer zelf vond dat
een MAP eventueel moest kunnen en
had in Washington voorafgaand aan de
conferentie een “genuanceerde compro-
mistekst” voorbereid met onder meer
minister van defensie Robert Gates. Ga-
tes was iemand uit de entourage van
Bush sr. en als minister benoemd in 2006,
naar wel wordt aangenomen om na de
vastgelopen Irak-oorlog verdere debacles
te voorkomen.

De Amerikanen vertelden De Hoop
Scheffer dat ze niet veel voelden voor een
uitbreiding van het lidmaatschap, omdat
Oekraïne “in de huidige veiligheidsstruc-
tuur” toch geen lid van de NAVO zou
worden. De eindbeslissing was echter aan
de ‘Commander in Chief ’ (president
Bush). De volgende dag bleek Bush totaal
de andere kant op gegaan: “Wij gaan in
dat gesprek een enorme push maken
richting NAVO-lidmaatschap voor Oe-
kraïne en Georgië en daar is dat Action
Plan een voorportaal voor.” Vervolgens
ontstond op de top “enorme mot over die
tekst, want een compromistekst sneuvel-
de onmiddellijk. Merkel boos, Sarkozy
boos, Nederland was overigens toen ook
tegen, met een aantal andere landen. En
dan komt er uiteindelijk – ik moest ie-
dereen de zaal uitsturen, want er zitten
een paar honderd man in zo’n zaal en dat
liep uit de hand. Dus iedereen weg, alleen
de staatshoofden en een medewerker. En
dan zie je de Baltische staten en Polen, die
zie je op Merkel inbeuken, diplomatiek:
dit willen we, dit moet gebeuren. Rusland
gevaarlijk. En dan roept Merkel op een
gegeven moment, ze zit in een soort bij-
enkorf tussen de Baltische Staten, Polen:
‘U bekritiseert Duitsland. Ich bin Deuts-
chland!’ Nou, dan komt daar tot mijn
verbazing een tekst uit: ‘They will beco-
me NATO members.’ Ze zullen NAVO-
lid worden. Kom maar binnen. Een con-
cessie van Merkel die ik tot de dag van
vandaag niet begrijp.” Tot zover De Hoop
Scheffer. De volgende dag sprak hij Poe-
tin, die hem meedeelde: “This will not
be.” – Dat gaat niet gebeuren! Dus het

AMOK OnderzoeksdossierVD
‘onbegrijpelijke’ compromis was: Oe-
kraïne en Georgië zullen NAVO-lid wor-
den, maar geen Membership Action
Plan. En dat is nog steeds de situatie. In
de ogen van De Hoop Scheffer geeft dit
Rusland een ‘haakje’ om het spel in de
huidige crisis naar zich toe te trekken.

In NRC-Handelsblad doet hij het nog
eens dunnetjes over, zij het zonder de be-
schrijving van de NAVO-raad – kennelijk
te gevoelig  om zwart-op-wit te zetten.
Gates had tegen hem gezegd: “Jaap, je
realiseert je toch wel dat wij geen oorlog
met Rusland gaan voeren over Oekraï-
ne?” De Hoop Scheffer: ”Ik kan het niet
bewijzen, maar ik denk dat hij omge-
praat is door Dick Cheney” (onder Bush
jr. gepromoveerd tot vice-president).

NIET OVER DE ELBE
Nu is er tijdens de huidige crisis nog een
nieuw document aan het licht gebracht
door het Duitse magazine Der Spiegel.
Het is afkomstig uit het Britse Nationale
Archief en dateert van maart 1991. Het is
een verslag van een vergadering in Bonn
van de directeuren-generaal politieke za-
ken van de ministeries van buitenlandse
zaken van de VS, het Verenigd Konink-
rijk, Frankrijk en Duitsland over de vei-
ligheid van Polen en andere Oost-Euro-
pese staten. Tijdens deze vergadering
verklaarde de Duitser:“Wij hebben bij de
Twee-plus-Vier onderhandelingen [over
de Duitse eenheid] duidelijk gemaakt dat
wij de NAVO niet uitbreiden aan de over-
zijde van de Elbe. Wij kunnen daarom
Polen en de anderen niet het lidmaat-
schap van de NAVO aanbieden.” De an-
deren sloten zich bij hem aan.

De conclusie: ja, er zijn beloftes ge-
daan, de Westerse politici waren bereid
hun tegenpolen uit de Sovjet-Unie de he-
mel op aarde te beloven als ze akkoord
wilden gaan met de Duitse eenwording.
De concessies zijn alleen niet vastgelegd
in verdragsteksten. Dat bood de Ameri-
kanen – en in hun kielzog de NAVO – de
mogelijkheid erop terug te komen onder
gewijzigde omstandigheden. Maar nu is
de situatie opnieuw veranderd, deze keer
wel in het nadeel van het Westen, en zit-
ten we in de nesten.

Kees Kalkman

Toezeggingen

aan Gorbatsjov zijn

niet vastgelegd in

verdragsteksten,

maar in 

gespreksverslagen

en memoranda.
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Deze gemeenschappelijke oefe-
ning toont weer eens aan hoe af-
hankelijk de Wit-Russische pre-

sident Loekasjenko in feite is van Mos-
kou. Nadat hij in het verleden een aantal
malen beweerd had bereid te zijn het
Wit-Russische leger deel te laten nemen
aan oefeningen samen met de NAVO,
toont hij zich nu weer een trouwe bond-
genoot van Poetin. Begin februari ver-
klaarde Loekasjenko op de Russische te-

levisie dat wanneer Oekraïne een aanval
op de Donbas zou beginnen hij Wit-Rus-
sische troepen zou sturen om zij aan zij
met het Russische leger de aanval af te
slaan. Ook bood hij aan om Russische
kernwapens in Belarus te stationeren.

UNIESTAAT
Nadat de Sovjet-Unie eind 1991 ophield
te bestaan betekende dit dat de wereld
werd ‘verrijkt’ met 15 nieuwe landen, die
ieder een eigen ontwikkeling doormaak-
ten. Drie daarvan werden lid van de NA-
VO en de EU, anderen kregen een vorm
van junglekapitalisme of kleptocratie,
maar Wit-Rusland kon als enige land de
vergelijking met het oude Sovjetsysteem
blijven doorstaan, op zowel economisch
als politiek gebied. Het formeel onafhan-
kelijke land bleef echter economisch
voor een belangrijk deel van grote buur
Rusland afhankelijk. Moskou voorzag
Minsk voor een spotprijs van grote hoe-

veelheden ruwe olie, die in Wit-Rusland
werden geraffineerd en bewerkt en ver-
volgens voor wereldmarktprijzen door-
verkocht. De economie van het land
bloeide, Loekasjenko kon zijn bevolking
een aantal sociale voordelen bieden,
maar tegelijkertijd is de afhankelijkheid
van de door Rusland gesubsidieerde olie
de achilleshiel van zijn land. Bij proble-
men tussen Moskou en Minsk kon Loe-
kasjenko onder druk worden gezet met
de dreiging de goedkope olieleveranties
stop te zetten en werd zo de soms on-
voorspelbare Wit-Russische leider weer
in het gareel gedwongen. Dat gebeurde
toen Loekasjenko toenadering zocht tot
Westerse regeringen, de NAVO gezamen-
lijke oefeningen aanbood, hulp probeer-
de te krijgen van het IMF en de Wereld-
bank en het in Moskou voorbereide plan
om tot een innige verbinding van beide
landen te komen maar steeds voor zich
uit bleef schuiven. In 1997 vormden bei-

Tussen 10 en 20 februari 2022 hielden
legereenheden van Rusland en Belarus
gezamenlijke militaire oefeningen.
Generaal Valery Gerasimov, hoofd van
de Russische generale staf, kwam ter
gelegenheid daarvan al op 9 februari in
Belarus aan. Rusland zette 30.000
manschappen in, twee bataljons S-400
luchtdoelrakettroepen en een groot
aantal gevechtsvliegtuigen.

AFSLUITING WEG
NAAR GEBIED VAN OEKRAINE
Foto: Sasha Maksymenko

De afhankelijkheid
van Rusland blijft

Belarus
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nam het isolement van het land in de we-
reld toe. En dat is een logisch gevolg. Im-
mers, hoe verder Wit-Rusland van een
markteconomie verwijderd is, hoe min-
der samenwerkingsverbanden het heeft
met de landen die wel gebaseerd zijn op
een markteconomie. Contacten met de-
mocratieën die op een markteconomie
gebaseerd zijn, zijn bovendien buitenge-
woon gevaarlijk voor een autocratisch
regime, want waar ze ook plaatsvinden,
er ontstaat een omgeving die buiten zijn
macht ligt en daarmee onverenigbaar is.

Toen in 2019 tijdens de onderhande-
lingen tussen Moskou en Minsk over de
uniestaat maar niet tot een akkoord ge-
komen kon worden schortte Rusland in
december van dat jaar zijn olieleveringen
aan Wit-Rusland op. Naar aanleiding van
het niet vernieuwen van het contract
kondigde Loekasjenko in januari 2020
aan dat hij de Wit-Russische afhankelijk-
heid van Russische energievoorziening,
op dat moment 80 procent van de invoer
van het land, wilde terugbrengen tot 40
procent. Wit-Rusland trachtte dat doel te
bereiken door te onderhandelen over le-
veringen vanuit de VS, Polen, Kazachstan
en Azerbeidzjan en ook vanuit Noorwe-
gen. In februari 2020 volgde in Sotsji een
ontmoeting tussen Poetin en Loekasjen-
ko, maar tijdens hun besprekingen werd
geen permanente oplossing gevonden
voor het inmiddels maandenlang lopen-
de conflict over de Russische olieleverin-
gen. Rusland weigerde door te gaan met
gesubsidieerde olieleveringen aan Wit-
Rusland zolang Wit-Rusland een plan
voor snellere economische en politieke
integratie niet steunde.

Minder afhankelijkheid van Rusland is
ook op een tweede terrein belangrijk
voor Wit-Rusland. Het staatsbedrijf Be-
laruskali is een belangrijke leverancier
van grondstoffen voor kunstmest en
speelt mee op de wereldmarkt. Loekas-
jenko opende in augustus 2021 een nieu-
we kalimijn bij de stad Petrikov. Belarus-
kali draait nu op volle toeren en heeft
moeite om de gestegen vraag naar kali op
de wereldmarkt bij te benen. In de eerste
helft van 2021 werd er 13,15 miljoen ton
kali-erts gewonnen. Over dezelfde perio-
de in 2020 was dat 11,5 miljoen ton. Het
bedrijf zit daarmee nu tegen de maxima-
le productiecapaciteit aan maar wil ver-
der uitbreiden en in 2025 de maximale
capaciteit naar ruim 15 miljoen ton
brengen. De export van kali groeide met
21,8%, van NPK meststoffen met 12,1%

en die van mengmest met 28,5%. Wit-
Rusland heeft circa 20% van de wereld-
markt voor kali in handen, naast olie is
het een van de belangrijkste exportpro-
ducten van het land. En dat ondanks alle
boycotmaatregelen tegen het land.

CHINA IN OPKOMST
Wat blijft is de afhankelijkheid van Mos-
kou. De belangrijkste mogelijkheid die
Moskou heeft om Wit-Rusland op de
knieën te krijgen is het stopzetten van de
Russische hulp. Dat zal dan leiden tot een
enorme economische en financiële crisis,
waarvan de opkomende wereldmacht
China zou kunnen profiteren door inves-
teringen en leningen aan te bieden die de
crisis kunnen verzachten. De Wit-Russi-
sche autoriteiten zullen evenwel beperkt
zijn in het stellen van voorwaarden die
gunstig zijn voor Minsk zodat de afhan-
kelijkheid alleen maar zal toenemen.

Van een geheel ander karakter zal het
scenario van Russische militaire opbouw
in Wit-Rusland zijn. In die situatie moet
Loekasjenko iedere dialoog met het Wes-
ten abrupt stoppen en zal hij het idee om
de betrekkingen met het Westen te verbe-
teren moeten opgeven.

Het is tenslotte ook nog mogelijk dat
in de onderhandelingen over integratie
Moskou geen uitweg meer ziet. Het
Kremlin zal zich erbij neerleggen en al-
leen nog ervoor zorgen dat Wit-Rusland
binnen de invloedssfeer blijft en niet van
geopolitieke loyaliteit zal veranderen.
Een gevolg kan echter zijn dat de prijs
van Russische energievoorziening voor
Wit-Rusland omhoog gaat, wat de auto-
riteiten in Minsk dwingt om staatseigen-
dommen te verkopen en de sociale uitga-
ven te verlagen. Anderzijds zal als gevolg
van het mislukken van de daadwerkelijke
integratie het voor de regering in Minsk
makkelijker worden om met Westerse fi-
nanciële instellingen, met name het IMF,
over leningen te onderhandelen.

In alle gevallen zal Wit-Rusland in
sterke mate afhankelijk zijn van buiten-
landse bemoeienis, of die nou uit Mos-
kou, Beijing, Washington of Brussel
komt. Alleen bij de keuze voor een oriën-
tatie heeft het land nog een eigen, van al-
lerlei factoren afhangende, stem.

Bas van der Plas

In december verscheen van zijn hand

Belarus is geen Rusland, 2021, 168p. Uitgever

INSUDOK, Narva – ISBN 9789076539041

de landen de Uniestaat van Rusland en
Wit-Rusland, een politieke en economi-
sche unie waarover aanvankelijk met de
Russische president Jeltsin was onder-
handeld. Hoewel er geschillen ontston-
den tussen de twee landen over de invul-
ling van de Unie op het gebied van defen-
sie en grondstoffen, waren ze het eens
over invoering van een gemeenschappe-
lijke munteenheid, een idee dat voor het
eerst naar voren kwam in het begin van
de jaren negentig, maar nog altijd niet is
gerealiseerd, juist vanwege de houding
van Loekasjenko.Vanaf 2002 verslechter-
den de betrekkingen van Wit-Rusland
met Rusland, deels vanwege de wens van
Gazprom, het Russische aardgasbedrijf
in staatseigendom, om de prijs van gas
dat naar Wit-Rusland wordt geëxpor-
teerd naar wereldniveau te verhogen. Een
andere bron van onenigheid was het
Russische militaire conflict met Georgië
in 2008, toen Loekasjenko het voorbeeld
van Rusland niet volgde bij het erkennen
van de onafhankelijkheid van de afge-
scheiden Georgische republieken Abcha-
zië en Zuid-Ossetië. Later zou Loekasjen-
ko zich ook nog uitspreken tegen de Rus-
sische annexatie van de Krim. Niettemin
bleef Wit-Rusland in de Russische in-
vloedssfeer door het lidmaatschap van
door Rusland gesteunde regionale orga-
nisaties, waaronder de Collectieve Veilig-
heidsverdragorganisatie (ODKB), en de
Euraziatische Economische Gemeen-
schap, evenals – in mindere mate – de
Uniestaat en het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten (GOS).

LOEKASJENKISERING
In de eerste jaren na het aan de macht ko-
men van Vladimir Poetin als president
van de Russische Federatie was er steeds
minder twijfel dat de ‘gecontroleerde de-
mocratie’ en de beruchte ‘verticale
macht’ die hij samen met zijn naaste me-
dewerkers heeft opgebouwd, niets meer
is dan het kopiëren van de politiek van
Loekasjenko op de Russische manier.
“Rusland is bezig met een onstuimige
Loekasjenkisering,” verklaarde opposi-
tievoorman Boris Nemtsov aan de voor-
avond van 2006. Alleen “... alles wat Poe-
tin doet, deed Loekasjenko veel eerder in
Wit-Rusland,” zei Alexander Feduta, een
voormalig medewerker van de Wit-Rus-
sische presidentiële administratie, die la-
ter in oppositie kwam tegen het regime.

Naarmate de autoritaire macht van de
Wit-Russische president werd versterkt,
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eenvolgende NAVO-uitbreidingen, de
ontplooiing van extra troepen in Polen
en de Baltische staten en de bouw van een
raketschild, werken een wapenwedloop
in de hand en hebben het oorlogsgevaar
doen toenemen. Dat geldt ook voor de
opgevoerde maritieme aanwezigheid
rond China.

No Nukes
New York

De gemeenteraad van New York
heeft een krachtig pakket wetge-

ving aangenomen waarin de VS wordt
opgeroepen zich aan te sluiten bij het
VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt. Er
zijn verplichtingen in opgenomen op het
gebied van desinvestering, onderwijs en
beleid inzake kernwapens.

2% minder

Vijftig Nobelprijswinnaars hebben
een eenvoudig voorstel voor de

mensheid: alle landen onderhandelen
over een gezamenlijke verlaging van hun
militaire uitgaven met 2% per jaar gedu-
rende vijf jaar. Het vrijkomende geld
wordt voor de helft besteed aan oplossing
van de grote wereldproblemen en komt
voor de rest ten goede aan de landen zelf.

U kunt een petitie ondertekenen
om dit voorstel te steunen op: vredesme-
dia.nl/B4

Turkije bewapent
Libië

Onderzoek door Vredesactie bewijst
dat Turkije het wapenembargo te-

gen Libië schendt. Niet alleen worden er
veel wapens geleverd, maar Turkije zorg-
de er ook voor dat 18.000 Syrische huur-
lingen naar Libië gingen. Bovendien zijn
honderden Turkse militairen daar actief
als trainers en bv. dronebestuurders.

Humanity House

Vanaf 1 januari ondersteunt het Hu-
manity House Fonds educatie- en

cultuurprojecten die aandacht vragen
voor kwesties rondom oorlog, vrede en

Oekraïne-akties

De situatie rond Oekraïne heeft ook
vóór de inval veel vredesorganisa-

ties tot activiteit gebracht. Natuurlijk in
Oekraïne zelf en in Rusland, waarover u
in het dossier kunt lezen, maar ook elders
in de wereld. In Nederland was Peace
SOS er vroeg bij met een open brief aan
de wereldleiders. Op voorstel van Vredes-
beweging Pais werd de Ukrainian Pacifist
Movement erbij betrokken. Die zorgde
ervoor dat deze brief internationale bete-
kenis kreeg en ondertekend werd na-
mens veel organisaties uit de hele wereld.
In de brief van 24 januari wordt de we-
reldleiders gevraagd om zich te vereni-
gingen voor vrede.

Andere oproepen gingen uit van o.a.
de Women’s International League for
Peace and Freedom, de International
Physicians for the Prevention of Nuclear
War, War Resisters’ International en Kerk
en Vrede. In verschillende toonaarden
werd opgeroepen tot de-escalatie en ge-
wezen op het risico van een kernoorlog.
De oorlogsvoorbereiding, -retoriek en
-propaganda van alle kanten werd ver-
oordeeld, evenals het machtsspel van de
grootmachten.

In Berlijn werd een menselijke ketting
gevormd tussen de ambassades van Rus-
land en de VS.

Meer info: vredessite.nl

Apartheid

Israël maakt zich ten aanzien van de
Palestijnen schuldig aan een systema-

tische en geïnstitutionaliseerde onder-
drukking die neerkomt op apartheid.
Dat is de conclusie van een in februari
door Amnesty International gepubli-
ceerd rapport.

Het hele rapport: vredesmedia.nl/B1

Onkruit vergaat niet

In de jaren 80 bond Onkruit met het
totaalweigeren van de dienstplicht en

antimilitaristische acties de strijd aan
met leger en wapenindustrie. Nu is een
project gestart: Onkruit vergaat niet, dat
de aandacht wil richten op het belang
van directe actie om politieke doelen te
bereiken. Er wordt gewerkt aan o.a. een

film, een debat en een tentoonstelling.
Aan het project werken momenteel on-
geveer 10 mensen. Wie mee wil doen is
welkom. Meer info en aanmelden:
vredesmedia.nl/B2

Landbouw

29Nederlandse organisaties,
waaronder HVB, HVP, Pais en

VD AMOK, spreken in krachtige termen
hun bezorgdheid uit over de beslissing
van de Nederlandse regering om de sa-
menwerking met de Palestijnse organisa-
tie Union of Agricultural Work Commit-
tees direct te beëindigen en de financie-
ring in te trekken. Ze betogen dat er geen
bewijs is voor de Israëlische aantijging
van steun aan terroristische activiteiten.

Doomsday Clock

Het Bulletin van de Atomic Scien-
tists kondigde aan dat zijn iconi-

sche Doomsday Clock op 100 seconden
voor middernacht blijft staan. De klok
geeft aan hoe dicht de wereld is genaderd
tot vernietiging door de dreigingen van
kernwapens en klimaatverandering. Dat
blijft dichterbij dan ooit.

Kazachstan

In een uitgebreid interview op Nonvio-
lence Radio werpen de journalisten

Sher Kashimov en Colleen Wood licht op
de repressie en manipulatie van vreed-
zaam protest in Kazachstan. Een opmer-
kelijk breed geweldloos verzet is door de
machtselite misbruikt om onderlinge ge-
schillen te beslechten.

Het complete interview kunt u lezen
en beluisteren op: vredesmedia.nl/B3

Defensietop Brest

In januari kwamen EU-ministers in
Brest bijeen voor een defensietop.

Ruim 500 vredesactivisten trokken door
de straten van Brest om te eisen dat er een
eind komt aan de militarisering van Eu-
ropa. Ze vroegen om een andere veilig-
heidspolitiek, die afstapt van de confron-
tatie en bewapening en kiest voor inves-
teringen in de menselijke veiligheid.

De omsingeling van Rusland, de op-

KORTE BERICHTEN
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Future without War!

Van 9-11 september 2022 vindt in
Utrecht het internationale festival

“Future without War!” plaats. Reserveer
alvast de datum!

Meer erover in het volgende nummer
en op WRI100.nl.

Geweldloos Darfur

Meer dan 60 mensen uit Darfur zijn
online getraind in het gebruik

van geweldloosheid en het werken aan
een vreedzame toekomst in hun gemeen-
schappen! Nu is ook het eerste team van
Nonviolent Peaceforce ter plaatse. Samen
gaan ze laten zien dat geweldloze metho-
den werken, zelfs te midden van een van
de gewelddadigste conflicten ter wereld.

Meer info: vredesmedia.nl/B9

Kernwapens
Vlaanderen uit

Het Vlaams Vredesinstituut (VVI),
een adviesorgaan van het Vlaams

Parlement, heeft een duidelijke richting
aangegeven in wat België moet doen om
effectief werk te maken van kernontwa-
pening en terugtrekking van de kern-
bommen die nu op de vliegbasis Kleine-
Brogel klaarliggen.

Het VVI adviseert het Vlaams Parle-
ment een resolutie aan te nemen die “op-
roept om de kernwapens uit Vlaanderen
te verwijderen”. Ook moet Vlaanderen op
het vlak van onderwijs en vredeseducatie
inzetten op een “beter geopolitiek begrip
van de wereld en de problematiek van
nucleaire wapens”.

Een migrant heeft in Libië geen rech-
ten en mag zonder proces gevangen gezet
worden. De Libische detentiecentra zijn
berucht om hun mensenrechtenschen-
dingen en martelingen. Een onderzoeks-
missie van de VN-Mensenrechtenraad
spreekt van misdaden tegen de mense-
lijkheid. De Libische regering en diverse
milities krijgen geld, wapens en materieel
van de EU en EU-lidstaten om vluchte-
lingen tegen te houden. Nederland stelt
o.a. een marineschip ter beschikking
voor het trainen van de Libische kust-
wacht.

De Catastrofe

Historisch onderzoek van de Israëli-
sche krant Haaretz en het Akevot

Institute for Israeli-Palestinian Conflict
Research heeft nieuw licht geworpen op
de moordpartijen op Palestijnen tijdens
de oorlog van 1948 bij de oprichting van
de staat Israël. 750.000 Palestijnen (bijna
60 procent van de bevolking) werden
toen door Israëlische strijdgroepen ver-
dreven waarbij honderden omkwamen.

Deze gebeurtenissen staan onder Pa-
lestijnen bekend als de Nakba, de Cata-
strofe.

Vredesspiraal

Wat hebben we geleerd van twintig
jaar oorlog in Afghanistan? Die

vraag staat centraal in het thema-num-
mer van Vredesspiraal, ledenblad van
Kerk en Vrede. Conclusie is dat de stel-
ling gerechtvaardigd blijft dat je beter een
mislukte dialoog en mislukte onderhan-
delingen kunt hebben dan een mislukte
oorlog. Militair optreden is geen won-
dermiddel dat je op alle problemen kunt
loslaten.

Thema-nummer downloaden: vredes-
media.nl/B8

EU stuurt wapens

Voortbouwend op een in 2016 gelan-
ceerde algemene strategie, wordt in

de EU binnenkort het Strategisch Kom-
pas operationeel. Het doel zou zijn om de
veiligheid en defensie van de EU te ver-
sterken. Onderdeel is dat voor het eerst
uit gemeenschappelijke middelen (de
Europese Vredesfaciliteit) wapens zullen
worden geleverd aan kwetsbare staten.
De leidende gedachte is kennelijk dat je
de vrede dient door wapens naar span-
ningsgebieden te sturen.

migratie en daarmee polarisatie en dis-
criminatie tegengaan. Het fonds richt
zich vooral op 12 tot 21 jarigen en in het
bijzonder MBO studenten.

Meer info: vredesmedia.nl/B6

Olie en gas

Bijna twee-derde van de militaire
missies die Europa onderneemt,

zijn erop gericht om olie- en gasvoorra-
den voor het eigen continent te verzeke-
ren. Dat zegt milieuorganisatie Green-
peace in een nieuw rapport. Voor dit on-
derzoek zijn gegevens over EU- en
NATO-missies van 2018 tot 2021 onder
de loep genomen. Daaruit blijkt dat Ita-
lië, Spanje en Duitsland samen er meer
dan 4 miljard dollar aan hebben uitgege-
ven.

Het onderzoek: vredesmedia.nl/B5

Turi Vaccaro

Vredesactivist Turi Vaccaro zit weder-
om achter de tralies in Italië. Dit

keer voor 8 maanden wegens het bescha-
digen van een Amerikaanse satellietscho-
tel bij Niscemi. Deze antenne is een be-
langrijk onderdeel van de voorbereiding
van een door drones en artificiële intelli-
gentie te voeren toekomstige (kern-)oor-
log.

Schrijf hem gerust: vredesmedia.nl/B7

Hamas-kritiek

Honderden Palestijnen uit Gaza
hebben begin februari deelgeno-

men aan een reeks sociale media-evene-
menten waarin kritiek werd geleverd op
het bewind van Hamas. Onder vermel-
ding van de hashtag #TheyKidnapped-
Gaza uitten zij hun frustraties over het
lot en de leefomstandigheden van Pales-
tijnse burgers in de kustenclave. Met na-
me het slechte bestuur en de corruptie
van Hamas waren onderwerp van ge-
sprek, evenals de Israëlische blokkade
van Gaza.

Migrant in Libië

Op 18 december – internationale
migranten dag – werd in verschil-

lende landen aandacht gevraagd voor het
protest van migranten voor het
UNHCR-gebouw in Tripoli (Libië). Op
de Dam in Amsterdam en diverse andere
plekken werd actie gevoerd in het kader
van de Abolish Frontex-campagne.
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Een coalitie van 150 organisaties
streeft naar een Europees verbod op
handel met illegale nederzettingen in
bezette gebieden. EU-ingezetenen
kunnen het initiatief met een
handtekening steunen.

De Europese Unie (EU) be-
schouwt de bouw van zoge-
noemde ‘nederzettingen’ door

een bezettende mogendheid als illegaal
en een obstakel voor internationale vrede
en stabiliteit. Onder het oprichtingsver-
drag van het Internationaal Strafhof (het
Statuut van Rome) geldt de stichting van
dergelijke nederzettingen in bezette ge-
bieden als een oorlogsmisdaad.

Niettemin staan de EU en haar 27 lid-
staten, waaronder Nederland, handel
met nederzettingen toe. Daarmee nege-
ren zij hun verplichting onder internati-
onaal recht om schendingen van dat
recht – zoals de stichting van nederzet-
tingen – niet te erkennen en niet te steu-
nen. Door de handel met nederzettingen
toe te staan dragen de EU en de lidstaten
juist bij aan hun levensvatbaarheid en er-
kennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan.

Met een Europees Burgerinitiatief
(EBI) streeft een coalitie van 150 organi-
saties, verenigd in de coalitie ‘Stop Trade
with Settlements’ (Stop Handel met Ne-
derzettingen), naar een Europees verbod
op handel met alle illegale nederzettin-
gen in bezette gebieden - nu en in de toe-
komst. Naast vooraanstaande internatio-
nale organisaties als Human Rights
Watch, Avaaz en de International Federa-
tion for Human Rights maken de Neder-
landse organisaties Humanitas en The
Rights Forum deel uit van de coalitie.

Een EBI is een officieel democratisch
instrument van de Europese Unie, waar-
mee EU-burgers invloed kunnen uitoe-
fenen op het beleid. Met dit EBI wordt de
Europese Commissie gevraagd een wets-
voorstel op te stellen waarmee voorgoed
een eind wordt gemaakt aan de illegale
handel. Slaagt de coalitie erin in een jaar
tijd – dat wil zeggen vóór 20 februari
2023 – ten minste een miljoen EU-bur-
gers achter het initiatief te krijgen, dan is
de Commissie wettelijk verplicht daarop
in te gaan.

Alle ingezetenen van de Europese Unie
(EU) kunnen de campagne met hun

handtekening steunen. Dat kan op de
websites van The Rights Forum (rights-
forum.org) en de coalitie (stopsettle-
ments.org).

ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN
Tot dusver weigert de EU hardnekkig de
verplichting na te leven om de stichting
van nederzettingen tegen te gaan. Het be-
kendste voorbeeld is de Europese om-
gang met de Israëlische nederzettingen in
bezet Palestijns gebied. Hoewel de EU
niet moe wordt de voortgaande uitbrei-
ding daarvan als illegaal te veroordelen,
hebben zich inmiddels driekwart mil-
joen Israëlische kolonisten in enkele
honderden nederzettingen kunnen vesti-
gen. Handel met de nederzettingen
wordt ook na een bezetting, die inmid-
dels 54 jaar duurt, toegestaan.

De afzonderlijke lidstaten varen een-
zelfde contraproductieve koers. Enkele
parlementaire initiatieven (Ierland, Fin-
land) om handelsbeperkingen in te voe-
ren daargelaten, laten ook zij de handel
met de nederzettingen ongemoeid. Ne-
derland voert wat het noemt een ‘ont-
moedigingsbeleid’, wat inhoudt dat Ne-
derlandse bedrijven die zaken doen met
Israëlische nederzettingen daarbij geen
ondersteuning krijgen van de Neder-
landse overheid en de ambassade in Tel
Aviv. De bedrijven kunnen echter onbe-
lemmerd een economisch graantje mee-
pikken van een situatie die ook door de
VN-Veiligheidsraad veelvuldig in bin-
dende resoluties als illegaal is veroor-
deeld. Andersom staat het de Israëlische
kolonisten vrij hun producten op de Ne-
derlandse en Europese markt te verko-
pen.

Met het Europees Burgerinitiatief wil
de coalitie van 150 organisaties voorgoed
een eind maken aan het contraproduc-
tieve Europese beleid. Het is nu aan alle
Europese organisaties en burgers die
streven naar een rechtvaardiger en vreed-
zamer wereld om een miljoen handteke-
ningen bij elkaar te krijgen. Daarvoor
hebben zij nog een klein jaar de tijd.

Martijn de Rooi

Europees Burgerinitiatief

‘Stop handel met nederzettingen’

27 FEBRUARI, 15000 MENSEN OP DE DAM IN AMSTERDAM.

Stop de oorlog

Foto: Fouad Hallak
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Zi nj  wij mensen?
Zijn wij
broers maar geen vrienden,
buren en toch vreemden,
burgers van een opgedeelde stad?

Zijn we exen van geliefden,
al met nieuwe geliefden
of gedwongen geborgen in onszelf?

Zijn we voorbeeld voor anderen,
of droombeeld, drogbeeld,
spookbeeld, schrikbeeld?

Komen we van ver
maar met lege handen,
met gif als enige bagage,

gewond door en bang voor elkaar,

gedoemd om te bezwijken
aan een opgeworpen grens,                     
onder druk van een vijandige zon?

Roeren we in bagger 
op zoek naar klatergoud,
bij gebrek aan de sleutel tot ons
hart?
Onze leiders klein van geest, 
onze kinderen al wreed en ont-
spoord?                             

Zijn we engelen met klauwen
of beesten, zonder weet 
van hun onvolgroeide vleugels?             

Zijn wij mensen 
zo verschillend
dat we lijken op elkaar?

Gerrit Vennema
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