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Voor veel regeringsverantwoordelijken zijn
pacifisten naïef. Naïef en hinderlijk. Zij maken
het uitvoeren van beslissingen moeilijker. De
Anglicaanse Kerk verhief in Wereldoorlog II
haar stem tegen de tapijtbombardementen
op Duitse steden zeker na Dresden. Meer
mensen stelden vragen over de noodzakelijkheid van de atoombom op Hiroshima. De
Vietnamoorlog en de inval in Irak leidden
tot massale burgerprotesten. Ook nu zijn er
mensen die zich vragen stellen over het
bombarderen van Syrische steden met het
doel de mensen te dwingen een ander
bestuursregime te kiezen.Veel lijkt het allemaal niet uit te halen. De Vredesbeweging
heeft nu eenmaal geen leger achter zich.
Haar macht is beperkt. Haar wapen zou de
publieke opinie zijn. Groot was dan ook mijn
verbazing toen ik onlangs een voordracht
bijwoonde van een Belgische journalist,
Peter Verlinden. Hij werkt bij de Vlaamse TV
en is tevens docent aan de KU Leuven. Zijn
voordracht, De Mediamachine. Over de grenzen van ethiek in de journalistiek, behandelde
zoals de titel het zegde de ethiek in de journalistiek. In tegenstelling tot wat de mensen
menen hebben journalisten maar een beperkte invloed op de openbare opinie.
Zowel in de dagbladen als op radio en TV
zijn zij gebonden aan hetgeen van hen gevraagd (geëist) wordt. Zijn stelling was dat
niet de media de publieke opinie bepalen
maar dat de publieke opinie bepaalt wat de
media kunnen en mogen berichten. Het zijn
de niet-ethische factoren binnen de structuren van de massamedia die, om economische redenen of vanwege vereisten van de
organisatie, bepalen wat de journalistiek
doet of niet doet. Bildzeitung moet op een
andere manier berichten dan de Frankfurter
Allgemeine. Als het weergeven van ‘de waarheid’ over ‘de werkelijkheid’ de ultieme drijfveer zou zijn voor de journalistiek, dan begint dit al bij de keuze van welke elementen
van die werkelijkheid opgenomen worden.
Een gebeurtenis zal pas het televisiescherm
halen als er (bewegend) beeld beschikbaar
is. Pas binnen de marges van de toegewezen
ruimte en inhoudelijke afbakening krijgt de
journalist een kans om ‘waarheid’, ‘accuraatheid’ en ‘objectiviteit’ te laten prevaleren.

Daarbij is het streven naar ‘de waarheid’
alleen mogelijk in de mate dat die ‘waarheid’ door de journalist zelf voldoende gekend is en hij op de hoogte is van de verschillende standpunten van de partijen van
een (internationaal) conflict.Vooral door de
voorbeelden was de voordracht interessant maar toch ook wat deprimerend. Is
het allemaal zo slecht? Ik maakte de bedenking dat zoals de mens lichamelijk evolueert (hij wordt gemiddeld groter, leeft langer, heeft een betere levenskwaliteit) zo
evolueren ook zijn denkbeelden.
De Assyriërs verheerlijkten nog het martelen van hun vijanden op gedenkstenen
maar geleidelijk ontstonden nieuwe inzichten en overtuigingen. Zoals de meningen
evolueerden over slavenhandel of de rechten van de vrouw, zo zal ook de mening
over het intentioneel doden van mensen
zich mettertijd wijzigen. Belangrijk is dat de
mens kan en wil nadenken. Een voorbeeld
van hoopgevende gebeurtenissen waren de
samenkomsten van grote wereldgodsdiensten. Met 100 jaar tussenpauze kwamen zij
zowel in 1891 als in 1991 samen in
Chicago. Het doel was om met verschillende godsdiensten en wereldbeschouwingen
een soort “Wereldethos” op te stellen.
Enkele kernzinnen uit de verklaring: “geen
nieuwe wereldorde zonder een wereldethos, … ieder individu dient menselijk
behandeld te worden … ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, fysieke
en geestelijke vermogens, taal, religie, politieke opvatting, nationale of sociale afkomst, bezit een onvervreemdbare en onaantastbare waardigheid”. Het is theoretisch maar het geeft toch een richting aan.
Ons tijdschrift is maar een klein golfje in
de zee van ideeën. Dit kwartaal brengen
wij naast het woord van de voorzitter verdere informatie over de bilaterale gesprekken met de Nederlandse kamerleden en
de Open-ended working group on nuclear
disarmament 2016. Tenslotte – het is vakantie – enkele boekbesprekingen. Wij wensen
u veel leesplezier.
Ward Kusters
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Woord van de AVV-voorzitter

Enkele beschouwingen over oorlog en vrede

Jef De Loof
Wat met de vrijheid van
onderzoek en de daaruit
voortvloeiende toepassingen?

Onze absolute vrijheid inzake wetenschappelijk onderzoek, die altijd als
vanzelfsprekend werd verdedigd, moet
in bepaalde situaties beperkt of begeleid kunnen worden, afhankelijk van
de aard van het onderzoek en de te verwachte resultaten.

Onderzoek in verband met buskruit en
aan buskruit verwante explosieven,
onderzoek in verband met giftige gassen, kernwapens en sinds kort ook in
verband met de mogelijke manipulatie
van het menselijk genoom, zijn voorbeelden van uit de hand gelopen of
misbruikt wetenschappelijk onderzoek.
Buskruit dat oorspronkelijk vooral gebruikt werd voor gedoseerde, beperkte
explosies om mijngangen sneller af te
werken en rotsen te verwijderen, bracht
ons uiteindelijk tot bommentapijten die
een groot deel van het vijandelijk terrein moeten treffen en dit vernietigen
zonder onderscheid te maken tussen
mensen en gebouwen, laat staan tussen
burgers en strijdkrachten.

Chemisch onderzoek in verband met
gassen, die in het normale burgerlijk
leven vooral in de chemische industrie
van toepassing zijn, hebben geleid tot
massale, zo weinig mogelijk opvallende vergassings-moord van mensen in
concentratiekampen. Kernwapens
brachten ons uitroeiing van alle leven
over een uitgebreid gebied zonder
enige kans op ontsnapping, verzorging
of behandeling.

In al die gevallen waren de internationale organisaties die zich met de
wereldveiligheid en het vredesbeleid
bezig houden niet in staat een valabel,
door een voldoende meerderheid van
landen goedgekeurd, akkoord uit te
werken dat de oorlog wat minder onmenselijk zou maken. Geen wonder in
de huidige wereldsituatie met twee,
drie machtsblokken die beweren de
wereldvrede te zoeken maar in feite
azen op wereldmacht. Deze voorbeelden tonen aan dat de mens zich met
zijn fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek op een gevaarlijk pad bevindt met mogelijkheden en risico's in
vele richtingen. Hij speelt met vuur.
Erger, hij speelt met onze planeet, met
zijn inhoud en omgeving. Verder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
is natuurlijk een noodzakelijk, niet
meer te ontwijken pad dat zeer veel
positieve mogelijkheden voor de mensheid biedt, maar binnen een bepaald,
moeilijk af te lijnen gebied, steeds
strengere controle vergt!

Generaal Douglas Haig

Hoopvol nieuws: de vredesgedachte wint aanhang
dankzij de militairen

Uit een aantal gegevens blijkt dat oorlog en geweld, met massaal uitmoorden van mekaar geen erfelijke menselijke eigenschap is, maar het gevolg
van niet aflatende indoctrinatie. Indoctrinatie is terug te dringen door geduldig en correct voortdurend weerleggen
of relativeren van alle foutieve beweringen. Het meest verassende hierbij is

dat de helpende hand ons toegereikt
werd vanuit de militaire sector, die zelf
betrokken was bij de grofste misdaden
begaan door onbekwaamheid, door gebrek aan empathie en dictatoriale opstelling. We moesten wachten tot het
einde van WO I, toen als naar gewoonte eretekens werden uitgereikt aan
generaals en andere krijgsheren. De
koppige generaal Douglas Haig ontving wel zijn eretekens en een niet te
versmaden bijkomend pensioentje, met
enkele jaren later een standbeeld, maar
het spontane patriottisch enthousiasme
leek erbij te ontbreken.

Naar aanleiding van de herdenking van
de Slag aan de Somme verscheen
onderstaande tekst in de 'De Standaard'
"Een eeuw geleden begon een van de
bloedigste veldslagen van de Eerste
Wereldoorlog, een even vernietigende
als zinloze en blinde slachting, toen
140.000 geallieerde soldaten er aan de
rivier de Somme uit de loopgraven
klommen om naar de Duitse linies te
stormen. De Duitsers konden hen van
ver zien aankomen en hun machinegeweren in aanslag brengen. Al na een
uur waren 30.000 Britse soldaten gesneuveld. Nooit in zijn geschiedenis
leed het Britse leger zo een grote verliezen als die dag. Vier en een halve
maand later, op 18 november, eindigde
het offensief, na een opeenvolging van
aanvallen en tegenaanvallen in almaar
penibeler omstandigheden. Dit kwam
deels door het voortdurend verslechterende weer waardoor het gevecht tegen
de vijand een gevecht met de modder
werd, deels door de inzet, vooral door
de geallieerden, van steeds zwaarder
oorlogsmateriaal dat ook problemen
veroorzaakte met de modder."

Het was pas als gevolg van de slag aan
de Somme, dat de beeldvorming rond
militaire conflicten en bekwaamheid
van militaire leiders is gaan schuiven.
Van het patriottische oorlogsenthousiasme van 1914 kon allang geen sprake meer zijn. Aan de Somme ontstond
integendeel het beeld van de oorlog als
een zinloze slachting, waarbij koppige
generaals in hun comfortabele hoofd-
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kwartieren telkens het bevel geven
voor blinde, want irrealistische offensieven. En zich daarbij meer bekommerd toonden om hun eigen glorie dan
om de militaire uitkomst, laat staan om
het leven van hun soldaten, die ze zo
talrijk in gruwelijke omstandigheden
nodeloos de dood instuurden. Ook bij
de opvoeding thuis en in de school
werd het kind vertrouwd gemaakt met
de basis van de wereldmaatschappij die
zou bestaan uit 'goeden' en 'slechten',
waarbij de eigen omgeving natuurlijk
tot de goeden behoort. Over de manier
waarop je niettegenstaande meningsverschillen vreedzaam kunt samenleven en over het feit dat 'de' waarheid
dikwijls meerdere aspecten heeft, werd
bij de schoolse opvoeding niet gesproken. De goede school was ten andere
een voorbeeld van disciplinaire orde
die geen tegenspraak duldde. Gelukkig
is er tegenwoordig op vele plaatsen een
tendens om die tegenstelling tussen
goed en slecht te relativeren.

Van in het begin van hun bevattingsvermogen werden kinderen vertrouwd
gemaakt met begrippen als trouw, eerbied voor, verknochtheid aan en vlaggetjes voor het vaderland. Moorden,
sterven voor het vaderland, beide zijn
heldendaden. Standbeelden, monumenten, soms in een houding waarin ze
hun tegenstrevers vertrappelen, eren
onze helden. Namen van straten en
pleinen zorgen er voor dat ons nageslacht deze soms schabouwelijke helden van de oorlog, nooit zouden vergeten. Dikwijls zijn de verhalen die er bij
aansluiten echt haat verwekkend. In
officiële geschiedenisboeken werd tot
voor kort de geschiedenis 'aangepast',
waren wij telkens de slachtoffers, de
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anderen de daders. "De geschiedenis"
schrijft een Vlaamse journalist “is als
een blinde oorlogsstoker".

Over de toegenomen behoefte aan
internationale samenhorigheid door de
steeds gevaarlijker wapens en andere
producten die we vervaardigen en
waarmee we omgaan, anderzijds over
het plezier van het samenwerken, over
het rustgevend gevoel van solidariteit,
over het feit dat wij, mensen, allemaal
met elkaar verbonden zijn, hoor of lees
je haast nooit. Is het dan te verwonderen dat we allen oorlogsminded zijn en
oorlog als de normale toestand van
onze maatschappij beschouwen? Dat
we er zo gemakkelijk kunnen toe
gebracht worden anderen als uit te
roeien vijanden te beschouwen?

Het Chilcot rapport

"Het op 2 juni 2016 verschenen Irakrapport is snoeihard voor Blair", titelde
De Standaard. Het officiële rapport,
ook het Chilcot rapport genoemd,
waaraan zeven jaar intens is gewerkt,
gaat over de invasie van Irak in 2003,
waarbij 197 Britse soldaten sneuvelden
en de totale ineenstorting volgde van
Irak. Het rapport komt tot de conclusie
dat de invasie van Irak "geen laatste
optie was" en dat de inval in Irak dus
onwettig was.

Het gaat hier om een belangrijke
gerechtelijke aanklacht, volledig uitgebeend, met duidelijke uitspraak, waarbij niemand werd gespaard en waarop
een duidelijke veroordeling volgde van
de internationaal geapprecieerde Britse
premier, Tony Blair. Het rapport telt
2,6 miljoen woorden. Het proces begon
op 15 juni 2009. De rapporteur kreeg

toegang tot alle regeringsdocumenten
en mocht iedereen als getuige oproepen. Volgens het vonnis was het duidelijk: de invasie van Irak was 'geen laatste optie' tegen Sadam Hoessein.

Na de uitspraak was de enige reactie
van de schijnbaar emotionele oud-premier een mea culpa. "Ik neem de volle
verantwoordelijkheid voor de fouten
op mij”. Voor Blair, die op dit ogenblik
niet in beroep is gegaan, hangt veel af
van de verdere evolutie en van mogelijke reacties van Irak, waar na de inval
van de Britten samen met Blair's
Amerikaanse vriend George W. Bush
na 2003 250.000 doden, in meerderheid burgers, gevallen zijn bij bombardementen. Financieel zal Blair er een
zwaar probleem mee hebben. Als veroordeelde riskeert hij de zeer hoge proceskosten te moeten betalen. Bovendien is de kans groot dat zijn vroegere
inkomsten als spreker over de politieke
wereldsituatie grotendeels wegvallen.
Tony Blair was een graag geziene gast
en verdiende jaarlijks meerdere tienduizenden dollars met het verkondigen
van zijn visie op de wereldpolitiek.

Voor de vredesgedachte is het Irak rapport duidelijk positief. Het is, voor
zover ik weet, de eerste keer dat in een
officieel document duidelijk gezegd
wordt dat een land binnenvallen, een
oorlog beginnen, niet mag als niet eerst
alle andere middelen uitgeput zijn; dat
invasie en oorlog de laatste optie is.

Besluit

De mensgeschiedenis met de vele
voorbeelden van altruïstisch gedrag op
alle terreinen, naast het feit dat de
spreiding van dit gedrag niet beantwoordt aan erfelijke spreidingsregels,
wijzen er op dat de mens niet erfelijk
gebonden is aan een door genen vastgelegd oorlogsgericht gedrag. Anderzijds wordt de door de burger te volgen
houding in verband met oorlogsverplichtingen voldoende duidelijk gemaakt om de permanente indoctrinatie
langs verschillende overheidsinstanties
te verzekeren. Praktisch elk land heeft
een ministerie van defensie, bemand
met militairen met veel macht; nergens
vind je een vredesministerie.
Indoctrinatieproblemen zijn oplosbaar
door tegenargumentatie. Het komt er
op aan de mensen te overtuigen van de
uitzichtloosheid van de huidige maat-

Boekbespreking

De oorlog heeft geen vrouwengezicht

Margreet Bakker
Svetlana Alexijevitsj (1948) is
een Wit-Russische schrijfster
en onderzoeksjournalist. Zij
schrijft in het Russisch. Zij
won sinds 1985 vele literaire
prijzen voor haar werk, en in
2015 de Nobelprijs voor
Literatuur. Vanwege haar
werk werd zij vervolgd door
het regime en vluchtte naar
West-Europa. De laatste
jaren woont zij weer in WitRusland. Sinds de Nobelprijs
is zij een bekend persoon en
dat maakt het leven in haar
land wat gemakkelijker.
schappelijke problemen en van de permanente oorlogsdreiging, waarbij het
uit de hand lopen van dergelijke dreiging door de steeds zwaardere bewapening vreselijke gevolgen kan hebben.
Gezien de eeuwen indoctrinatie in oorlogsdenken, in macht en overwinningen waarbij overal vooral politici en
gezagsdragers ijverden voor een hoog
bewapend land of landengroep, zal dit
afkicken heel wat tijd en energie vragen. Belangrijkst is dat het onderwijsniveau stijgt, wat gewoonlijk gepaard
gaat met een vermindering van het
militarisme. Op een aantal plaatsen is
deze mentaliteitsverandering al begonnen.

Onze eerste en permanente aandacht
moet gaan naar onze evenmens en
menselijke solidariteit. Ons eigen
voortbestaan hangt ervan af. Ondanks
ons taalgen, het FOXP2-gen dat communicatie en contact, onderlinge steun
en samenwerking mogelijk maakt, zijn
we een van de zeldzame levende
wezens die elkaar uitroeien. Totaal
onlogisch. Laat ons alle energie besteden aan het leren vreedzaam samenleven in diversiteit. *

Svetlana Alexijevitsj

Alexijevitsj is journalist en schrijver
en ze geeft met haar werk stem aan
de burgers van de voormalige Sovjetunie, met boeken o.a. over het leven
onder het communistische regime, de
gevolgen van Tsjernobyl, de oorlog in
Afghanistan, en als eerste boek de
ervaringen van de vrouwen in het
Rode Leger tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Haar boeken beschrijven niet direct de gebeurtenissen in
de geschiedkundige termen, maar als
oral histories, de mondelinge verhalen over de beleving, de emoties en
de persoonlijke geschiedenissen.
Hiervoor interviewde zij duizenden
mensen om een zo nauwkeurig mogelijke versie van hun echte leven weer
te kunnen geven.

Alexijevitsj ziet de wereld als een koor
van individuele stemmen die een collage van dagelijkse details bezingen.

Naar aanleiding van haar eerste boek
De oorlog heeft geen vrouwengezicht, waarin vrouwelijke Sovjetveteranen uit de Tweede Wereldoorlog hun verhaal deden, kreeg ze
problemen met de censuur en verloor
ze haar baan op beschuldiging van
anticommunistische activiteiten.

Het boek De oorlog heeft
geen vrouwengezicht

Lange tijd werd de geschiedenis van
oorlogen geschreven vanuit het mannelijk perspectief en vooral vanuit het
perspectief van de overwinnaars.

Deze geschiedenissen gaan over de
strijd en de heldendaden. In de naoorlogse propaganda wilde men ook
alleen die geschiedenis publiceren,
het spreekt het publiek meer aan. Tot
voor kort werden weinig woorden
vuil gemaakt aan de andere kant van
de oorlog, het leed van gewonden en
doden, dus het relaas van de slachtoffers van de strijd, ook van zij die
vielen aan de kant van de winnaars.
Tot voor kort, want de laatste decennia zijn er wel enkele films en boeken
verschenen die ook de ellende van
oorlog uitbeelden. Echter in het algemeen is het aandeel van vrouwen aan
en in de oorlog onderbelicht gebleven.
Het boek De oorlog heeft geen
vrouwengezicht werd met vertraging
gepubliceerd in 1985, publicatie was
uiteindelijk mogelijk dankzij de perestrojka van Gorbatsjov. Voor het boek
interviewde Alexijevitsj honderden
van de bijna een miljoen vrouwen die
actief waren in het Sovjetleger en in
het verzet tijdens WOII. Het boek
werd door de Sovjets gecensureerd
voor het kon verschijnen, omdat de
heldenverhalen te zeer onderbelicht
waren. Ook heeft de schrijfster destijds zelf details weggelaten die te
confronterend waren of waarvan ze
wist dat het tot problemen zou leiden.
Het boek gepubliceerd krijgen was
moeilijk. Alexijevitsj ondervond veel
weerstand, want de verhalen waren te
naturalistisch en te gruwelijk en in
tegenspraak met het heldhaftige idee
dat al decennia lang over deze oorlog
werd gehanteerd. Omdat het persoonlijke verhalen betrof, ontbrak bovendien veelal de Communistische Partij
in de verhalen.

In 2002 werd een herziene versie
gepubliceerd waarin een deel van de
eerder weggelaten teksten werden
toegevoegd, met uitleg van de schrijfster en citaten van de censor. Dat
lukte enkele jaren na het vallen van
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Svetlana Alexijevitsj nadat ze de Nobelprijs heeft gewonnen

de communistische regimes in OostEuropa, die een wat opener maatschappij tot gevolg hadden. Uit de
inleiding door de schrijfster: “Ik zou
een boek over oorlog moeten schrijven dat de lezer onpasselijk maakt,
waardoor hij door de gedachte alleen
al walgt. Door de waanzin ervan.
Zelfs generaals zouden er van moeten
walgen…”.

Citaat van de censor: “Wie gaat er na
zo’n boek nog vechten? De oorlogsheldin verwordt met dit boek een gewone vrouw. In sommige fragmenten
is zij te dierlijk en met verkeerde
ideeën. U laat het vuil van de oorlog
zien in plaats van de waarheid waarnaar wij verlangen. We willen de
helden van de geschiedenis van de
Overwinning.” (blz. 26).

Svetlana Alexijevitsj sprak voor haar
boek tussen 1978 en 1983 met
vrouwen die in de oorlog als jong
meisje of jonge vrouw deelnamen in
het leger of in het verzet. Het kostte
haar veel tijd en geduld om de contacten te leggen. De verhalen zijn met
veel compassie weergegeven. De
interviews zijn weergegeven in korte
stukjes, per onderwerp en per vrouw,
met vermelding van vele details.
Zoals de schrijfster aangeeft: de
geschiedenis uit het verhaal van een
onopvallende getuige en deelnemer
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interesseert me, daar wil ik literatuur
van maken. Ik schrijf niet over de
oorlog, maar over de mens in de oorlog. Niet de geschiedenis van de oorlog, maar die van gevoelens, als een
historicus van het gevoel. Het boek
beschrijft het niet-heroïsche verhaal
van WOII dat ontbreekt in andere
getuigenissen van veteranen in het
leger en in het verzet.

Dertig en meer jaren na de oorlog,
ouder en getekend door de ervaringen, vertellen de vrouwen wat ze
meegemaakt hebben. Het zijn indringende verhalen geworden. Vaak gaat
het over de ellende van oorlog en
komt in mindere mate de glorieuze
kant aan bod. Soms worden ook wel
grappige voorvallen en anekdotes
verteld. Wat uniek is, is dat naast de
beschrijving van de oorlogshandelingen ook beschreven wordt hoe er omgegaan wordt met familie en vrienden. Hoe het is om familie en soms
zelfs jonge kinderen achter te laten
zonder te weten of men elkaar ooit
terugziet en hoe het gaat wanneer
men terugkomt uit de oorlog. In
huiselijke kring werd soms over de
ervaringen gesproken, maar niet veel.
Na de oorlog werd het weinig gewaardeerd om te vertellen over nare
gebeurtenissen die de vrouwen meemaakten, liever hoorde men over de
heldendaden. In de Sovjet tijd werd

men opgevoed met het idee van heldhaftigheid, er was geen plaats voor
iets anders. De andere waarheid werd
daardoor nogal eens ontkend. De
mensen hadden het al moeilijk genoeg om te overleven in de harde
Sovjet maatschappij en men stortte
zich op werk en gezin. Daarom ook
hielden veel vrouwen zich jarenlang
stil, om soms pas voor het eerst na
tientallen jaren met de schrijfster
erover te praten. Daarbij vaak de
eigen ervaringen bagatelliserend,
“wie is daar nu in geïnteresseerd?”,
om vervolgens uitgebreid te vertellen.
Want het niet kunnen of mogen spreken over hevige ervaringen in een
omgeving die alleen wil weten van
positieve verhalen, heeft sporen
achtergelaten, naast de psychische en
fysieke traumata die in de oorlog
waren ontstaan. Het Rode Leger
streed tegen de Nazi’s ten koste van
veel levens en ten koste van lichamelijk en psychisch leed van de overlevende strijders en strijdsters achteraf. De niet-strijdende bevolking
wordt niet genoemd. Dit boek geeft
een ander beeld van de oorlog dan de
heroïek. Aan de ene kant was het een
keiharde wereld. Er was weinig
medelijden met anderen en er werd
veel geëist van de militairen en verzetsstrijders, zowel mannen als vrouwen. Aan de andere kant wordt veel
opofferingsgezindheid en het elkaar
door dik en dun steunen beschreven.
De oorlogservaringen werden verschillend verteld.
In onze flat wonen twee oorlogen:
twee echtelieden die ieder hun
ervaringen vertellen over de oorlog,
op verschillende plaatsen en bij verschillende regimenten. Beiden hebben
verschrikkelijke dingen meegemaakt.
Zijn verhaal gaat over feiten, concrete militaire kennis en over wat hij
zag gebeuren. Zij vertelt een ander
verhaal, over emoties en met veel
meer detail. Hij zegt dat haar verhaal
interessanter gevonden wordt, door
het gevoel dat sprekender wordt
gevonden dan de feiten.
(Blz. 116)

De vrouwen werden dienstplichtig
door het tekort aan mannen (gewond
of gesneuveld in de strijd) of meldden
zich zelf bij de rekruteringsbureaus.
Ze werden gerekruteerd voor militaire

handelingen, bijvoorbeeld als scherpschutter, gevechtspiloot of tanksoldaat. Ze verrichten taken die ook
door mannen werden gedaan. Andere
vrouwen werden gerekruteerd voor
werk in ziekenbarakken als arts of
verpleegster of voor werk in de
keuken of wasserij.

De vrouwen zeiden vaak dat ze het
moeilijk vonden om te vertellen over
hun ervaringen, maar ze waren er ook
blij mee. Het ging vaak
over het doden van de
vijand, van mensen dus,
en de emoties die dat in
het begin opriep en hoe
men later er afgestompt
in raakte. Meestrijdend
hebben ze leren schieten
op anderen door de angst
te overwinnen en de
vijand te leren haten.
Verhaald werd over het
redden, verzorgen van
slachtoffers en over het
moeten aanzien van alle
gruwelijkheden en lijden
van de gewonden. Het
ging ook over de ontberingen, te weinig eten, te
weinig slapen, te veel
stress en de uitputting
daardoor. Over de koude
en natte, vieze omstandigheden (luizen!). Ook
gingen de getuigenissen
over de gevolgen voor de
vrouwen als persoon,
soms lichamelijk en/of
psychisch gewond. Hoe
groen ze waren en hoe
indringend de ervaringen
waren, die hen voor de
rest van het leven als
persoon hebben getekend. Na de oorlog had
vrijwel iedereen nachtmerries. De vrouwen
waren naïef, hadden meestal geen
idee van strijd en oorlogshandelingen.
Ze waren opgevoed in de stoere rol
van in de Sovjetmaatschappij en de
Komsomol (communistische jeugdbeweging), de propaganda volgend in
opofferingsgezindheid voor het
vaderland en ook wel door de sociale
druk.
Hoe groen waren ze soms, en hoe
gedreven om mee te vechten zonder

de consequenties daarvan te overzien.
Sommige meisjes waren zo jong dat
ze tijdens de oorlog nog 10 cm groeiden en begonnen te menstrueren…
Sommigen maakten zulke gruwelijke
dingen mee dat ze als jonge vrouw al
grijs werden.

Op mijn negentiende had ik de
medaille voor Moed. Op mijn negentiende had ik grijs haar. Op mijn
negentiende kreeg ik bij het laatste

grauwheid uit tillen, of een bloempje
in een glas water zetten. Sierraden en
opmaak werden niet getolereerd,
maar ze probeerden het toch. In een
verlaten kledingzaak werden jurkjes
en hoedjes geprobeerd. De uniformen
moesten worden aangepast aan de
vrouwelijke maten. Vrouwenondergoed was jaren niet voorradig zodat
ze het zelf moesten maken. Tussen de
strijdtonelen door werd bij de partizanen in het verzet ook voor de kinderen gezorgd, die werden
vaak noodgedwongen
meegenomen naar de
volgende strijd, soms
ten koste van de kinderen. Ze probeerden
menselijk te blijven:
van reisgeld om naar
het front te gaan kocht
iemand toffees om te
trakteren… Een ander
bond een bosje viooltjes
aan haar bajonet maar
werd daarvoor gestraft.

Bespreking

gevecht een kogel door beide longen
en een tweede kogel tussen twee
wervels. Dat verlamde mijn benen. Ze
dachten dat ik dood was. Toen ik
thuis kwam van het front liet mijn zus
mij mijn overlijdensbericht zien…
(Blz. 64)
De vrouwelijke kant in het leven
kwam ook wel aan de orde: ze willen
mooi zijn, zich met een kleinigheid
als een kanten kraagje boven de

Al met al is het geen
boek om in één keer uit
te lezen. De getuigenissen zijn daarvoor te
indringend, de beschreven gebeurtenissen te
hevig en confronterend.
Maar het boek laat ook
niet los. Het is een verslag van de vuilheid
van de oorlog in het
algemeen. De ervaringen van de vrouwen
zijn niet uniek. De mannen zullen vergelijkbare
ervaringen hebben,
maar hierover veel minder hebben gesproken.
De taal is ongekuist en
vaak letterlijk zoals het
verteld werd, met daaronder de naam van de vertelster. De
fragmenten zijn per onderwerp in
hoofdstukken verzameld. Daardoor
komen dezelfde namen soms terug. *

De oorlog heeft geen vrouwengezicht,
Svetlana Alexijevitsj, De Bezige Bij
ISBN 978 90 234 9952 7
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Boekbespreking

Oorlog zonder grenzen

Hugo D’aes
De oorlog tegen het terrorisme: er is geen uitdrukking
die dezer dagen méér te
horen is. De vredesbeweging
heeft het er moeilijk mee,
maar laat misschien te weinig
haar stem horen. Het is dan
ook niet gemakkelijk om de
vreselijke wandaden van een
organisatie als IS niet met
alle mogelijke middelen te
willen bestrijden. Dat daarvoor militair geweld vereist is
lijkt de logica zelve, “met
zulke mensen valt immers
niet te praten”. Maar de
gestage vooruitgang in de
“bevrijding” van de door IS
gecontroleerde gebieden
roept gemengde gevoelens
op. En ondanks de grootschalige middelen en de vele miljarden die tegen het terrorisme worden ingezet lijkt het
probleem er niet kleiner op
te worden, wel integendeel.
Het aantal aanslagen wereldwijd, ook bij ons in het
Westen, gaat in stijgende lijn.
Er is duidelijk een denkfout in
het beleid dat het terrorisme
“met wortel en tak wil
uitroeien”.

Wat zijn de mechanismen waardoor
militair geweld niet tot een oplossing
leidt maar integendeel meer aanslagen en geweld uitlokt? Ludo De
Brabander onderzoekt in “Oorlog
zonder grenzen” hoe het zo ver is
gekomen.

Hij start noodzakelijkerwijze zijn verhaal in de geschiedenis van het
Midden-Oosten. Als begin twintigste
eeuw de Arabische bevrijdingslegers
met veel moeite en opofferingen het
Ottomaanse Rijk terugdringen tot het
huidige Turkije, gebeurt dat met de
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Ludo De Brabander

steun van Frankrijk en Engeland, die
aan de plaatselijke leiders beloften
hadden gedaan voor onafhankelijkheid. In het geheim hadden beide
koloniale machten echter het SykesPicot-akkoord (1916-17) gesloten, dat
de hele Arabische regio opdeelde in
een Frans en een Brits invloedsgebied
en waarbinnen beide landen het de
facto voor het zeggen hadden (“mandaatgebieden”). Het tweede verraad
aan de Arabische volkeren, dat de
grondslagen van de staat Israël vestigt, is de Balfour-verklaring van
1917 waarmee Groot-Brittannië zich
engageert tot de “vestiging van een
nationaal tehuis voor het joodse volk
in Palestina”. In de jaren na de Eerste
Wereldoorlog zal Arabië, door de verschillende verdragen tussen de
Westerse koloniale machten, worden
onderverdeeld en komt langzaamaan
de huidige kaart van de regio tot
stand. Daarbij wordt geen rekening
gehouden met de wensen van de
volkeren van de regio, laat staan met
de vraag naar een eengemaakt en
onafhankelijk Arabië. De grenzen zijn
veelal rechtlijnig en arbitrair en vormen de basis van de huidige brandhaarden in het Midden-Oosten.

In de jaren 1918-19 komen ook de
Verenigde Staten zich bemoeien.
Aanvankelijk staan de VS positief
tegenover het zelfbeschikkingsrecht
van de Arabische staten, maar ze kun-

nen of willen deze visie niet doordrukken bij de Britse en Franse regeringen. De Fransen gebruiken uitgebreide militaire middelen om Syrië en
Libanon onder de knoet te houden,
terwijl de Britse politiek er vooral een
van verdeel-en-heers is. Ook de ontstaansgeschiedenis van Israël op het
grondgebied van Palestina is weinig
verheffend. De joodse immigratie
komt op gang in de eerste decennia
van de 20ste eeuw en bereikt een
hoogtepunt tijdens en na de tweede
wereldoorlog. De rechten van de
gevluchte én van de achtergebleven
Palestijnen blijven dode letter tot op
de dag van vandaag.

In het tweede hoofdstuk concentreert
De Brabander zich op de VS-politiek
in het Midden-Oosten. Na Wereldoorlog II komt er een machtsvacuüm
dat de VS gretig en moeiteloos opvullen. De Amerikaanse strategie is
gebaseerd op drie pijlers: de strijd
tegen het communisme en het
Arabisch nationalisme, de controle
over de olievoorraden en de verdediging van Israël en de zionistische belangen. In een eerste periode wordt er
nog weinig militair ingegrepen en
vestigen de VS hun macht via oliecontracten met bevriende Arabische
leiders, staatsgrepen opgezet door de
CIA en steun aan Israël. Ook in de
Suezcrisis zijn het nog de Fransen en
Britten die zich militair engageren –
zij worden door de VS teruggefloten.
Een eerste militaire ingrijpen van de
VS zien we in 1958, als Amerikaanse
troepen in Libanon landen om de
(christelijke) president Chamoun in
het zadel te houden. De ruzie tussen
de VS en Saddam Hoessein, die begint met de Iraakse bezetting van
Koeweit in 1990, zal uitmonden in de
twee bloedige Golfoorlogen en een
langdurige wurgende sanctieperiode,
met honderdduizenden slachtoffers
als gevolg.
Heel veel steun gaat uiteraard naar de
staat Israël, die voor de VS de beste -

zo niet de enige - betrouwbare partner
is in het Arabische wespennest. Alle
oorlogen die Israël voert gebeuren
onder goedkeurend oog van en met
de steun van de VS. Massale leveringen van wapens, gevechtsvliegtuigen
en raketten zijn een vast gegeven,
vooral sinds de Zesdaagse Oorlog
(1967). Sinds de jaren 1980 ontvangt
Israël van de VS jaarlijks zo’n 3 miljard dollar subsidie, die voornamelijk
militair is.

Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat de VS in
de ogen van vele Arabieren hoe langer hoe meer
geïdentificeerd worden
met aartsvijand Israël.
Op de slagvelden van de
bloedige oorlogen ontstaan
de kiemen van de islamistische verzetsbewegingen,
die op een brede sympathie kunnen rekenen onder
de Arabieren.

Het derde hoofdstuk
brengt het verhaal van de
grote teleurstelling die de
Arabische Lente oplevert.
De steun die het Westen
levert aan de opstanden
blijkt vooral gericht op het
veilig stellen van de eigen
economische belangen, de
vrees voor een islamitische renaissance en het
intomen van de vluchtelingenstromen. De NAVOinterventie in Libië en de
steun aan de Syrische
rebellengroepen monden
beide uit in de vreselijke
chaos die er vandaag de
dag heerst, waarin extremistische milities goed
gedijen.

Hoofdstuk vier volgt het ontstaan van
het gewelddadig islamitisch extremisme, vertrekkend vanuit Al-Qaida
dat door de VS groot en machtig is
geworden en de basis vormt van de
internationale jihad. Die zal zich
mengen in de burgeroorlogen in
Bosnië, Kosovo, Libië en Syrië. Het
nefaste Amerikaanse beleid tijdens de
bezetting van Irak is ook rechtstreeks
verantwoordelijk voor het ontstaan en
de macht van Islamitische Staat.

De rol van de sjiitische as (Iran,
Hezbollah in Libanon), van Rusland
en van Turkije, dat een complex en
dubbelzinnig spel speelt, worden korter besproken.

Het voorlaatste hoofdstuk gaat over
“de vicieuze cirkel van oorlog en terreur”. De oorlog tegen het terrorisme
heeft niet het beoogde effect, integendeel, hij voedt telkens weer het ontstaan van wraakacties die ook onze

Tot slot wijdt De Brabander een beschouwing aan de vluchtelingencrisis,
die voor een zeer groot deel een
gevolg is van de Westerse militaire
interventies. Niet toevallig komen de
meeste vluchtelingen uit Syrië, Irak
en Afghanistan: de landen waar de
buitenlandse militaire inmenging
hoogtij viert. De auteur heeft uitgebreide en terechte kritiek op de wijze
waarop Europa hier mee omgaat, die
culmineert in de volstrekt laakbare
‘deal’ met Turkije die de
rechten van de asielzoekers volledig miskent.

Oorlog zonder grenzen is
een uitstekend boek.
Ludo De Brabander slaagt
erin om het kluwen dat
zich gevormd heeft in het
Midden-Oosten en
Afghanistan overzichtelijk
en inzichtelijk te maken
voor de geïnteresseerde
lezer. De moeilijke en
complexe geschiedenis
van de regio wordt helder
gemaakt, zonder dat een
strikte tijdslijn gevolgd
wordt. De auteur springt
integendeel met gemak en
zonder dat het stoort
vooruit en achteruit in de
tijd. Zo kan hij de oorzakelijke verbanden aantonen die nodig zijn om de
huidige situatie te begrijpen.

Westerse samenlevingen treffen,
hoewel het aantal slachtoffers bij ons
slechts een fractie is van de tol die de
aanslagen in het Midden-Oosten eist.
Zelfs de Amerikaanse inlichtingendiensten stellen vragen bij de efficiëntie van de oorlog tegen terreur.
Het plan van VN-secretaris-generaal
Ban Ki-Moon is een verstandig en
weloverwogen alternatief en verdient
op zijn minst meer aandacht en discussie.

Het is ook goed om na te
denken over een alternatieve benadering van de
problematiek van oorlog,
terreur en vluchtelingenstromen. In het nawoord
van het boek staat een
tekst die werd opgesteld door zeventien vredes- en mensenrechtenorganisaties uit Europa, Noord-Afrika en
het Midden-Oosten. Hij sluit mooi
aan bij het betoog van het boek en
wordt op de volgende bladzijden
weergegeven. *

Ludo De Brabander: Oorlog zonder grenzen,
uitgeverij EPO, 2016.
ISBN 978 94 6267 071 6
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Er is geen militaire oplossing voor
gewelddadig extremisme
Na de aanslagen in Parijs publiceerden zeventien vredes- en
mensenrechtenorganisaties uit
Europa, Noord-Afrika en het
Midden-Oosten een standpunt
onder de titel “Er is geen militaire oplossing voor gewelddadig extremisme”.

De integrale tekst wordt hier ter afsluiting van dit boek meegegeven omdat
ze op treffende wijze de link legt tussen de oorlogspolitiek enerzijds en het
ontstaan van terreur anderzijds. Het
stuk sluit ook perfect aan bij wat voorgesteld wordt in het actieplan tegen
gewelddadig extremisme van de VN.
Anders dan veel eurocentrische observaties biedt dit standpunt een brede
benadering van het terrorisme als mondiaal fenomeen, met verschillende
dimensies op vlak van oorzaken en dus
ook oplossingen. De ondertekenende
organisaties doen tot slot ook acht
voorstellen aan burgers en beleid om
hen te helpen te antwoorden op de
terreur.

“Terwijl we rouwen om Parijs, gaan
onze gedachten en solidariteit uit naar
alle slachtoffers van terrorisme en oorlog, waar dan ook. Onze solidariteit en
vriendschap gaan naar al diegenen die
moeten leven in lijden onder geweld:
in Mali, Libanon, in Syrië, Libië, Irak,
de Democratische Republiek Congo,
Birma, Turkije, Nigeria en elders.
Terrorisme, zij het vanwege een regering of een organisatie, is een aberratie. Het doodt de hoop. Het doodt de
mens. Het moet stoppen. We moeten
het stoppen.

Extremisme moet overwonnen worden.
We betuigen onze oprechte solidariteit
met de slachtoffers overal ter wereld.
Tegelijk zijn we bezorgd dat oprechte
solidariteit met de slachtoffers van
gewelddadig extremisme gebruikt
wordt als een katalysator om oude
fouten en mislukte antwoorden te herhalen: het inzetten van militaire aanvallen die het geweld doen escaleren,
in plaats van maatregelen te nemen die
de werkelijke problemen aanpakken en
zouden kunnen helpen om een einde te
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maken aan het terrorisme en de spiraal
van geweld te doorbreken.

In de afgelopen decennia waren veel
van onze regeringen betrokken bij een
opeenvolging van rampzalige oorlogen
en militaire interventies met verwoestende gevolgen voor grote delen van
Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Zij hebben de bedreigingen voor onze
eigen veiligheid doen toenemen in
plaats van afnemen, alsook de veiligheid en stabiliteit van de mensen in de
regio. De overdreven afhankelijkheid
van militaire interventies en gewapende optredens wakkert misnoegdheid
aan, moedigt geweld aan en ondermijnt de vrede. Wat in plaats daarvan
nodig is, zijn echte sociale en politieke
oplossingen en praktische maatregelen
die een eind kunnen maken aan geweld
en gewapende aanvallen. De militaire
aanpak is niet geschikt om de aanstokers, de dynamiek en de ondernemers
van geweld aan te pakken. Er is duidelijk nood aan politieke en vredesopbouwende processen die werk maken
van een inclusief bestuur, tegemoet
komen aan de reële noden van mensen
en echte veiligheid garanderen voor
iedereen. Dat is veel doeltreffender
dan militaire interventies en bombardementen bij het reduceren en stopzetten van gewelddadig extremisme en
terrorisme.

Desondanks zien we telkens opnieuw
dat regeringen hun toevlucht zoeken tot
gewapende reacties en militaire aanvallen die nog meer burgerdoden veroorzaken en infrastructuur vernietigen
in gemeenschappen die al verwoest
zijn door oorlog. Ze verhinderen zo de
veiligheid van iedereen. Verkwistende
investeringen in militaire operaties
gaan ten koste van al onze samenlevingen, terwijl bijna niets wordt geïnvesteerd in de praktische maatregelen die
nodig zijn om een einde te maken aan
conflicten en in de ondersteuning van
ontwikkeling, bestuur, mensenrechten
en humanitaire noden.
Wij, de ondertekenaars van deze verklaring, roepen op tot een nieuwe,
doeltreffende en verantwoordelijke
aanpak om gewelddadig extremisme en

terrorisme te overwinnen. De tijd
dringt. Wij dringen er bij alle burgers
en leiders op aan om werk te maken
van:

1. Directe, duurzame en toegewijde
inspanningen om overal een einde te
maken aan alle oorlogen, militaire
bezettingen en invasies: het gebrek aan
zulke inspanningen wakkert voortdurend oorlog, terrorisme en geweld
aan. Het gaat onder meer over authentieke en toegewijde diplomatieke initiatieven, maar ook over reële en aanzienlijke steun aan civiele vredesbewegingen die inspanningen leveren om
oorlog en geweld in hun landen te beeindigen, om de terugtrekking uit gewelddadige groepen te faciliteren, om
vredesopvoeding te bevorderen en om
extremistische discours onderuit te
halen. Vredeskrachten bevorderen verzoening, waardigheid en respect voor
alle mensen en gemeenschappen.
Vredesopbouw biedt een doeltreffender
antwoord op geweld, terrorisme en
oorlog;

2. De actieve bevordering van respect
voor de geloofsovertuigingen en diversiteit van mensen: religie is zelden de
enige factor die de opkomst van gewelddadig extremisme verklaart. Geen
enkele religie is een monolithische entiteit. Religieuze motieven zijn meestal
verweven met sociaaleconomische,
politieke en etnische motieven en verbonden aan identiteiten. Religie kan
worden gebruikt om conflicten te intensiveren, maar kan ook een positieve
kracht zijn. Het is de manier waarop
geloof en ideologieën belijd worden,
die het verschil maakt. Gelovigen en
mensen van alle religies en ideologieën
zouden moeten aangemoedigd worden
om actief te streven naar vrede en
elkaar de hand te reiken om in alle
diversiteit te bouwen aan een betere en
veiligere toekomst voor iedereen;

3. De verbetering van de kwaliteit van
het openbaar onderwijs en de toegang
tot cultuur: onderwijs en cultuur zijn
van vitaal belang voor de menselijke
ontwikkeling. Regeringen moeten de
link tussen onderwijs, cultuur, tewerk-

stelling en kansen begrijpen. Ze moeten barrières wegnemen en de sociale
mobiliteit en connectiviteit faciliteren.
Religieuze opvoeders moeten mensen
een stevige basis meegeven, niet alleen
over hun eigen religie, maar ook over
de universele waarden en tolerantie;

4. De bevordering van inclusief bestuur en mensenrechten. Gewelddadig
extremisme gedijt waar er sprake is
van slecht of zwak bestuur, of waar de
regering als illegitiem beschouwd
wordt. In deze omstandigheden worden
grieven niet geadresseerd en de daaruit voortvloeiende frustraties kunnen
gemakkelijk uitmonden in geweld. Het
voorkomen en tegengaan van gewelddadig extremisme vereist van onze
regeringen dat ze open en inclusief besturen en dat ze ter verantwoording geroepen kunnen worden. Ze moeten de
rechten van minderheden waarborgen
en toegewijd zijn aan het bevorderen
van de democratische waarden en de
mensenrechten;

5. Het overwinnen van armoede: waar
systematische uitsluiting tot onrecht,
vernedering en oneerlijke behandeling
leidt, kan dit een giftige voedingsbodem creëren voor gewelddadig extremisme. Er moet geïnvesteerd worden in
een beleid dat de drijvende krachten
achter het ongenoegen zoals onrecht,
marginalisering, sociale en economische ongelijkheid, met inbegrip van
genderongelijkheid, aanpakt. Daarvoor

zijn programma's en hervormingen
nodig die focussen op de participatie
van burgers aan het bestuur, de rechtsstaat, kansen voor vrouwen en meisjes,
onderwijsmogelijkheden, de vrijheid
van meningsuiting en conflicttransformatie;

6. De aanpak van mondiale onrechtvaardigheid: het overgrote deel van
gewelddadig extremisme is terug te
vinden in een context van diepgewortelde en onopgeloste conflicten, waar
geweld aanleiding is voor nieuw
geweld. Talrijke studies hebben de
kwaadaardige en zelfvernietigende
spiraal van wraak, oorlogseconomieën
en de 'cultuur van de dood', gedocumenteerd waarin geweld een manier
van leven wordt. Overheden, burgers
en internationale organisaties moeten
alles doen wat in hun macht ligt om de
politieke en institutionele impasses te
doorbreken die verhinderen dat conflicten opgelost geraken. We moeten
stoppen met militaire bezettingen te
steunen. Er moet einde komen aan de
wapenhandel en de business as usualattitude ten opzichte van landen die
systematisch mensenrechten schenden.
We moeten in staat zijn om antwoorden
te formuleren op crisissen en echte
solidariteit te tonen: onder meer door
een robuust humanitair antwoord te
bieden op de vluchtelingencrisis. Aan
de behoefte aan veiligheid en bescherming voor alle mensen moet tegemoet gekomen worden;

7. Op rechten gebaseerde bilaterale
betrekkingen. Dat wil zeggen dat in
alle bilaterale relaties het op rechten
gebaseerd bestuur verdedigd dient te
worden. Bij alle hulp die onze regeringen biedt aan andere landen om
gewelddadig extremisme tegen te gaan
of te voorkomen, moet de wettelijke
bescherming van de mensenrechten, de
veiligheid van de burgers en wettelijk
gelijke rechten benadrukt en verzekerd
worden. De hulp moet ook vredesopbouwmethodes integreren;

8. Het beëindigen van de handel in de
dood. De wapenhandel met landen in
het Midden-Oosten en Noord-Afrika en
de voortdurende levering van wapens
aan landen die ze inzetten tegen hun
eigen burgers, om gewapende aanvallen uit te voeren in andere landen of
om milities te bevoorraden en oorlogen
aan te wakkeren, moet gestopt worden.
We pleiten voor een volledige stopzetting van de wapenhandel en een herziening van de gedragscodes om te
verzekeren dat staten en bedrijven hun
verantwoordelijkheid opnemen en hun
afspraken naleven, door geen wapens
te verkopen aan landen die ze inzetten
tegen burgers, of ze doorverkopen aan
organisaties die ze gebruiken bij terroristische aanslagen.” *
Vertaling LDB. Overgenomen met toestemming
van de auteur.
http://novact.org/2015/11/comunicat-capguerra-parara-al-terrorisme/?lang=en
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Mediation en Geopolitiek, deel I

Nagorno Karabach.
De ‘hoge zwarte tuin’
regio, hoofdzakelijk bevolkt door
Armeniërs, onafhankelijkheid van
Azerbeidzjan opeiste en de intentie uitsprak zich aan te sluiten bij Armenië.
In 1991 werd de NK Republiek opgericht, maar door weinig landen erkend.
Azerbeidzjan probeerde de controle
over het gebied terug te krijgen. Beide
landen zijn nu gescheiden door een
gedemilitariseerde bufferzone.

Mimi Tyssen
Een voorbeeld van een bevroren
conflict

De aanleiding voor deze bijdrage is het rapport van IPI
(International Peace Institute)
Chained to the Caucasus,
Peacemaking in Karabach
1987-2012, door Philip Remler.

Nagorno Karabach is een volledig geïsoleerde gemeenschap. De enige link
met de buitenwereld verloopt via
Armenië. Er stroomt hulp toe vanuit de
Verenigde Staten en de Armeense
diaspora. De enclave heeft een levensvatbare economie gestoeld op landbouw. De bevolking is voor 95%
etnisch Armeens. Het land telt 140.000
inwoners. In dit bevroren conflict staan
zelfbeschikkingsrecht van een volk en
de territoriale integriteit van een staat
tegenover elkaar.

Recente geschiedenis

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
riep Nagorno Karabach, waar al
eeuwenlang een Armeense meerderheid
woonde, in 1991 de onafhankelijkheid
uit. Jaren van geweld volgden. De oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan
eiste meer dan 30.000 doden waaronder zeer veel burgers. Een miljoen
mensen sloegen op de vlucht en leefden onder erbarmelijke omstandigheden. De confrontatie over Nagorno
Karabach brak uit in 1988 wanneer de
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Sinds 1994 is er controle over deze
enclave in Azerbeidzjan, maar van
vrede is geen sprake. Ruslands bemiddeling leidde tot een bestand in 1994.
Daarna is er geen grootschalig geweld
meer geweest; wel zijn er voortdurend
schermutselingen aan de grenzen,
waarbij militairen en burgers omkomen. In april jongstleden heeft een
ernstige escalatie plaatsgevonden. Zelfs
jarenlange diplomatieke inspanningen
hebben het vredesproces niet verder
gebracht dan een min of meer nageleefde wapenstilstand. De Minskgroep
van de OVSE is al jaren betrokken bij
de onderhandelingen en het mediation
proces, geregeld geplaagd door grote
moedeloosheid. De Minskgroep, geza-

menlijk voorgezeten door Rusland,
Frankrijk en de Verenigde Staten, pleit
voor een stapsgewijze oplossing van
het conflict. Deze oplossing gaat uit
van een terugtrekking van Armeense
troepen uit de Azerbeidzjaanse gebieden rond Nagorno Karabach, van een
referendum over de definitieve status
van de enclave, tot een internationale
peacekeeping force en internationale
donorhulp voor ontmijning, heropbouw
en de terugkeer van de ontheemden
naar de bezette gebieden. Een militair
scenario zou een ramp betekenen voor
de bevolking en voor de hele regio van
de Zuidelijke Kaukasus.

De Kaukasus wordt een
geopolitieke speeltuin
genoemd

Hier botsen de Perzische, Turkse en
Russische beschavingen met elkaar, het
is een geopolitieke speeltuin zonder
sluitingstijd. In deze regio voltrekken
zich veel ontwikkelingen waar de rest
van de wereld onterecht nauwelijks
aandacht voor lijkt te hebben. Bakoe,
de hoofdstad van Azerbeidzjan, is de
kers op de taart van de Kaukasus.

Het geopolitieke belang van deze
streek is tweeledig. Allereerst is er het
aspect van nationale veiligheid. De
onherbergzame bergketens en de twee
nabijgelegen zeeën vormen natuurlijke
barrières tegen een mogelijke opmars
van een vijandelijk leger. Het tweede
onderdeel is van economische aard. De
Zwarte Zee biedt niet alleen een toegang tot de Bosporus maar ook tot de
kusten van enkele snelgroeiende
economieën. Aan de andere kant van
de Kaukasus geeft de Kaspische Zee
toegang tot de onbegrensde mogelijkheden van de kaviaarhandel en is de
omgeving van Bakoe een reusachtige
bron van olie en gas.

De slag om Stalingrad in de Tweede
Wereldoorlog ging eigenlijk om het
zwarte goud van Bakoe, om het doorstoten naar de olievelden van de
Kaukasus. De Sovjetleiding begreep
dat als de Duitsers de olie te pakken
kregen, het Rode Leger verloren was.
Overigens is het Stalin die de eerste
zaden heeft geplant voor de dreigingen
en problemen die de Kaukasus tot op
de dag van vandaag teisteren. Hij wist
dat de Kaukasus vele bevolkingsgroepen herbergde die niets ophadden
met de Russische overheerser. Zich terdege bewust van de vastberadenheid en
dreiging die kon uitgaan van etnisch
homogene deelgebieden met separatistische neigingen en een eigen identiteit,
is hij grote groepen mensen gaan uitmoorden en verschuiven. Hij besloot
grote gebieden die bevolkt werden
door Armeniërs in te delen bij
Azerbeidzjan. De huidige grenslijnen
in de Kaukasus zijn voor een fors deel
te herleiden tot dit verdeel- en heersbeleid van Stalin.

Azerbeidzjan exporteert grote hoeveelheden olie en gas. Het was jarenlang
de vaste tussenstop voor Amerikaanse
militaire vliegtuigen die onderweg
waren naar Afghanistan. De regering in
Bakoe heeft een ijzersterke band met
die in Ankara en zal nooit nalaten te
verkondigen dat Azerbeidzjan en
Turkije eigenlijk als een natie in twee
staten gezien moet worden.
Azerbeidzjan en Iran wantrouwen
elkaar vanwege de warme banden
tussen Israël en Azerbeidzjan, maar
vooral omdat Iran bang is bij de gedachte aan een te sterk Azerbeidzjan.
Ongeveer 1 op de 6 Iraniërs beschouwt

zichzelf als etnisch Azeri. Deze groep
bevolkt een significant deel van het
noordwesten van Iran en zorgt voor
veel economische activiteit. In hun
pogingen de invloed van Azerbeidzjan
over de Iraanse staatsburgers te doen
afnemen, zijn de verhoudingen tussen
Bakoe en Teheran ook ernstig bekoeld.
De verstandhouding tussen
Azerbeidzjan en Rusland is evenmin
een prettige aangelegenheid, waarin het
vooral de Azeri’s zijn die de Russen
hun steun voor Armenië kwalijk nemen en de Russen niet gelukkig zijn
met de innige banden tussen
Azerbeidzjan en de Amerikanen. Maar
vanwege haar grondstoffen, economische positie en handel met Iran en
Rusland kan Azerbeidzjan het zich permitteren haar eigen geopolitieke
afwegingen te maken.

Speeltuin zonder sluitingsdatum

Met de spanningen tussen Turkije en
Rusland over de Syrische burgeroorlog
en de neergeschoten Russische straaljager, de vermeende dooi tussen Iran
en de wereldgemeenschap en de voortdurende onrusten in Tsjetsjenië en
Dagestan lijkt deze regio nog steeds
volop in beweging. Nergens ter wereld
kan het speelveld zich zo snel wijzigen
als hier en nergens ter wereld is het
aantal spelers zo onduidelijk. De speeltuin voor generaals, ministers en diplomaten gaat nog lang niet sluiten.
Helaas betekent dat weinig goeds voor
de bevolking. De Russen hebben een
aantal sleutelsectoren in de Armeense
economie in handen. Dat Armenië het
in 2008 economisch hard te verduren
kreeg heeft veel te maken met de
economische malaise in Rusland, ook
indirect omdat veel Armeniërs in
Rusland werken en minder geld terugsturen naar het thuisland.

Het IPI Rapport: Chained to
the Caucasus. Peacemaking in
Karabach 1987-2012
Het International Peace Institute is een
internationale non-profit denktank die
ijvert voor vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling, door zich te wijden aan het managen van risico’s en
het bouwen aan veerkracht. De stafleden komen uit meer dan 20 landen en
beheersen een brede range van academische disciplines. Het IPI heeft haar
kantoren tegenover het hoofdkwartier

van de Verenigde Naties in New York,
in Wenen en in Manama, de hoofdstad
van Bahrein. Hieronder vind u een
korte en selectieve weergave van dit
rapport. Het rapport is zeer lezenswaardig en geeft een gedetailleerde
weergave van de complexe problematiek en van het zeer moeizame mediation proces. Het IPI ziet deze studie als
een mogelijkheid om nieuwe benaderingen van dit langdurige conflict aan
te dragen.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de complexe sociale en politieke oorsprong
van het Nagorno-Karabach (NK) conflict. Het nationalisme ontwikkelde
zich in Armenië en Azerbeidzjan in een
ander tempo. Het nationalisme onder
de Armeniërs inclusief NK is van
eerdere datum. De etnische en linguïstische verschillen bestaan vanaf de
IJzertijd. Armenië had zijn oude
koninkrijken. Azerbeidzjan was altijd
een deel van een groter rijk en sinds de
13de eeuw sprak men er een taal verwant aan het Turks gesproken in
Anatolië. De macht was er steeds verdeeld onder de verschillende clans.
Over het Armeense nationalisme zijn
vele boeken geschreven. Het is geen
specifiek Armeens fenomeen. In het
Midden Oosten en in de Kaukasus zijn
vele compacte linguïstische groepen
die niet verwant zijn aan elkaar.

Het tweede hoofdstuk bespreekt de
context van de uitbraak van het conflict in 1987-1988. Het conflict brak uit
meteen na het uit elkaar vallen van de
Sovjet Unie. Karabach was niet de
enige regio waar de Armeniërs een
gewapende strijd aangingen, hetzelfde
gebeurde in Georgië. Toen het conflict
grote proporties aannam ontstonden er
internationale bemoeienissen. De
Armeense diaspora raakte op verschillende manieren betrokken. Sommigen
hadden een connectie met een terroristische organisatie. De fundraising
focuste meer op Karabach dan op
Armenië. Sommigen zoals die in de
Verenigde Staten waren plus royaliste
que le roi. Nadat Ter-Petrosyan een
internationaal vredesplan in 1997 geaccepteerd had, werd hij afgezet.

In oktober 1999, net nadat de Armeense president Kocharyan en de
Azerbeidzjaanse president Aliyev hun
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actieve fase van de vijandelijkheden en
wordt er een bestand afgesproken
dankzij bemiddeling van Rusland.

eigen vredesplan zonder tussenkomst
van de Minskgroep hadden ondertekend, werden de Armeense eerste
minister, de voorzitter van de Nationale
Assemblee en anderen in het Parlement
vermoord, wat het vredesproces terug
bij af bracht. In de coups en revoluties
van de vroege jaren negentig waren het
onschuldige omstanders die het leven
verloren en niet de betrokkenen zelf.

De Kaukasus heeft vele “bevroren”
conflicten gekend. Het NK wordt als
het meest complexe gezien. Armeniërs,
Karabachi en Azerbeidzjanen kunnen
in het buitenland prima samenleven,
maar hier in de regio kunnen ze elkaar
enkel zien door het vizier van hun
wapen. De grensgebieden zijn onbegaanbaar door de landmijnen, zelfs als
er geen gevechten plaats vinden vallen
er dozijnen doden aan beide kanten
van de Contactlijn. Meer dan in andere
conflicten werden de tegenpartijen
gedehumaniseerd. Zij weten na zovele
jaren onopgelost conflict nog steeds
heel weinig van elkaar. Eens deelden
ze de geschiedenis, nu delen ze niets.

Het derde hoofdstuk beschrijft uitgebreid de periode van het uiteenvallen
van de Sovjet Unie 1988-1991 en de
betekenis daarvan voor de regio.

Het vierde hoofdstuk vertelt over het
begin van de internationale vredesonderhandelingen in 1991-1994. Na de
Sovjet Unie komen andere spelers:
eerst Rusland en Kazachstan, dan de
regionale actoren Iran en Turkije en
uiteindelijk wordt de OVSE de voornaamste internationale mediator.
Jeltsin noch de Kazachstanse
Nazrbayev hebben enige controle over
de militaire eenheden die achterblijven
in de regio. De militairen verhandelen
wapens, drijven eigen handeltjes en
verschaffen logistieke kennis. De
meeste onafhankelijke republieken,
verenigd in het CIS, werden in 1992
lid van de OVSE en later dat jaar ook
van de Verenigde Naties. Hoewel
Azerbeidzjan en Armenië internationaal worden herkend als onafhankelijke staten, is het belangrijk om voor
de geest te houden dat ze in werkelijkheid nog geen volledig ontwikkelde
staten zijn op dat moment. Ze zijn in
evolutie, waarbij het nog niet voorspelbaar is tot welk type staat ze zich
ontwikkelen.
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Minder dan een maand na de aansluiting bij de OVSE breekt er dusdanig
geweld uit dat de internationale gemeenschap het Karabach conflict moet
oplossen en wordt door de OVSE besloten tot de Minsk conferentie, waaruit later de Minsk groep zal ontstaan.
Senator Mario Raffaelli, die succesvol
betrokken was bij de het vredesproces
van Mozambique, wordt aangetrokken.
Maar zijn bemoeienissen hier zijn niet
succesvol. Daarna volgt de conferentie
in Genève in 1993 met de professionele diplomaat Mario Sicca, waaraan
Armenië, Azerbeidzjan, Rusland,
Turkije en de Verenigde Staten deelnemen onder de auspiciën van de OVSE.
De Russische bemiddelaar Vladimir
Kazimirov bemiddelt op eigen wijze in
open competitie met de Minskgroep.

De OVSE had weinig succes, nieuws
over vluchtelingenkampen, aantallen
slachtoffers, officieren die hun manschappen lieten doodvriezen of gevangen nemen kwam mondjesmaat in de
openbaarheid. Tussendoor hebben de
Westerse oliemaatschappijen overleg
over drie belangrijke olievelden met
Azerbeidzjan. In 1994 eindigt de meest

Het vijfde hoofdstuk beschrijft de
mediator activiteiten van de Minskgroep van 1994- 1998. De Minskgroep
valt onder de OVSE. In 1995 verandert
het karakter van de OVSE. Het is niet
langer slechts een forum voor diplomaten. Het wordt een organisatie met
een secretariaat dat zich inzet voor het
promoten van democratie en mensenrechten. Deze verandering is noodzakelijk omdat door het uiteenvallen van
de Sovjet Unie steeds meer gewapende
conflicten uitbraken. Onder het strakke
voorzitterschap van Finland komt de
Minskgroep op regelmatige basis bij
elkaar en komt er een zorgvuldige
samenwerking met Kazimirov. De
bijeenkomsten brengen geen concrete
resultaten, wel zorgen ze ervoor dat de
persoonlijke communicatie tussen de
belanghebbenden open blijft. Finland
zegt haar voorzitterschap op. Er komen
drie covoorzitters: Amerika, Rusland
en Frankrijk. Deze samenwerking
wordt geformaliseerd en bestaat tot op
de dag van vandaag. Deze covoorzitters marginaliseren de rol van de
overige Minskgroep leden. Maar dit
format werkt beter. Kazimirov vertrekt
uit de groep en wordt vervangen door
twee Russische diplomaten. Een
nieuwe functie wordt gecreëerd: de
persoonlijke vertegenwoordiger van de
OVSE, “Voorzitter-in- Office”. Dat is
tot op de dag van vandaag de Pool
Andrezej Kasprzyk, met een duidelijk
en helder mandaat. Er komt een privaat
bilateraal communicatiekanaal op het
niveau van de adviseurs van de presidenten van Azerbeidzjan en Armenië.

Het zesde hoofdstuk beschrijft de reorganisatie van het Armeense politieke
bestel en de rol van president
Kocharyan en de rol van Heydar
Aliyev, president van Azerbeidzjan, in
de periode 1998- 2001. Dankzij hen
komen beide landen dichter bij een
vrede dan de landen ooit daarvoor en
daarna geweest zijn. Zij hebben vaak
één-op-één ontmoetingen, zij vinden
een oplossing los van de Minskgroep.
Echter na het overlijden van Aliyev wil
de nieuwe president, zijn zoon Ilham ,
alles opnieuw bekijken.

Het zevende hoofdstuk beschrijft de
periode 2001- 2005 waarin de mediation inspanningen van de Minsk covoorzitters overschaduwd worden door
de oorlog in Irak en de Global War on
Terror na 9/11. Het onderhandelingsproces wordt vergeleken met slechts
watertrappelen.

Het achtste hoofdstuk behelst de periode 2005-2008. Na een shuttle diplomatie van de covoorzitters tussen
Bakoe en Jerevan lukte het niet de
ministers van buitenlandse zaken te
spreken op de Ministerraad van
Madrid. Armenië had een nieuwe leider, Sargsyan, en een nieuwe minister
van buitenlandse zaken. De partijen
verharden in hun positie.

Het negende hoofdstuk behelst het
Medvedev Initiatief van 2008- 2012.
Medvedev deed de langstdurende
mediation poging. Parallel daaraan zijn
de covoorzitterlanden betrokken bij de
normalisatie van de relaties tussen
Armenië en Turkije. Hoewel
Medvedev nog het meest voor elkaar
heeft gekregen, bleven echte vredesovereenkomsten uit, ook onder druk
van regeringsleiders zoals Obama en
Sarkozy op de G8 top in Deauville of
de top in Kazan. Medvedev had nog
een ontmoeting met Sargsyan en
Aliyev in Sochi in januari 2012, maar
deze ontmoeting was niet meer dan een
formaliteit. Poetin had niet de behoefte
zich te positioneren als een internationale figuur en zag geen noodzaak in
het voortzetten van het werk van
Medvedev.

De mediators schrijven een gefrustreerd rapport in nauwelijks diplomatieke taal. Wanneer uiteindelijk Aliyev
en Sargsyan elkaar ontmoeten in 2014

ziet de wereld er anders uit: de
Russische militaire acties in Oekraïne
en opnieuw een polarisatie tussen de
covoorzitters van de Minskgroep.

Het IPI rapport besluit met “geleerde
lessen en aanbevelingen”. Een politieke oplossing voor het Karabach conflict is er nog niet. Mediation heeft
gefaald in het vinden van duurzame
politieke overeenkomsten. Wel heeft
mediation een belangrijke rol gespeeld
bij het onder controle houden van de
spanningen en het voortbestaan van het
bestand. De beste politieke deal werd
in 1999 bereikt door Heydar Aliyev en
Robert Kocharyan onderling zonder
tussenkomst van mediation.

Geleerde lessen
- De belangrijkste reden voor het falen
van de onderhandelingen is dat niemand de bevolking voorbereidde op
het feit dat een totale overwinning onmogelijk is, dat er geen vrede komt
zonder compromissen. Door oneerlijk
te zijn tegenover de eigen bevolking
zetten de presidenten zich in de hoek.
De leiders vrezen dat een compromis
leidt tot een persoonlijke catastrofe.
- Kunnen mediators leiders helpen
eerlijk te zijn bij hun achterban? Zij
zouden kunnen verwijzen naar het
gewicht van de internationale gemeenschap en vooral naar een geschreven
overeenkomst van de Verenigde Staten,
Rusland of Frankrijk.
- Vooral bij bevroren conflicten gedragen de partijen zich naar hun verwachtingen: er is geen oplossing in het
vooruitzicht op korte termijn. Politici
zien in de onderhandelingen geen
investering in een oplossing maar als
een mogelijkheid om punten te scoren
voor hun politieke carrière.
- Niet iedere tactiek van de mediators
is wijs geweest. De mediation inspanningen volgden het ritme van de internationale toppen zoals die van de
OVSE en van de verkiezingen in de
betrokken landen. De mediators willen
iets te rapporteren hebben, maar dat
verandert de mediators in ‘vragers die
bedelen om een bot’. De mediation
heeft te veel in de marge van een grote
top plaatsgevonden.
- Mediators gebruiken te gemakkelijk
de woorden ‘politieke wil’ zonder
duidelijk te maken wat zij daaronder
verstaan. Alsof de onderhandelende
partijen niet echt voor hun politieke

macht of zelfs hun leven moeten
vrezen.

Aanbevelingen
• De mediators in het Karabach conflict hebben werkelijk alles geprobeerd
maar wat in de weg heeft gestaan is het
geloof van de leiders van Armenië en
Azerbeidzjan dat een vredesovereenkomst een persoonlijke catastrofe betekent. Zij hebben de bevolking niet
vanaf het begin voorbereid op de
noodzaak van compromissen. Dit overleven is makkelijker voor de leider van
Azerbeidzjan omdat hij eigenlijk enkel
rekening moet houden met zijn eigen
clan en in de tweede plaats een zwakke
oppositie en geen diaspora. Aan de
Armeense kant moet de leider rekening
houden met een diep geworteld nationalisme dat aansluiting bij het moederland voorstaat en dit zowel bij zijn
eigen bevolking als bij de diaspora.
• Mediators moeten begrijpen dat
accepteren van compromissen en het
overleven van die compromissen
lange-termijn projecten zijn. Ze moeten
tevens begrijpen dat de partijen een
lange ervaring hebben in dubbelzinnigheid, manipuleren en voorleggen
van niet te onderhandelen beginselen.
• Op de lange termijn zullen uitgebreide track II benaderingen en programma’s het beste werken.
• Twee andere landen kunnen een
vredesplan aantrekkelijk maken zonder
betrokken te zijn bij mediation, dat zijn
Turkije en Iran. Daarnaast is verzoening van Turkije met de Armeniërs
belangrijk.

De items: andere publicaties in 2016
en Multi track diplomatie kunt u lezen
in de volgende Nieuwsbrief. *
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Deel V

De studie van de klassieke bronnen
over oorlog en vrede

J.M.G. van der Dennen
Midden Oosten

Het ‘Oude Testament’ (O.T.) verhaalt
een relaas van oorlogen, genocides en
massacres, onder regie en supervisie
van de belligerente God der Wrake.
Het O.T. levert een modelvoorbeeld
van militant etnocentrische superioriteitswaan. In Richteren 21 wordt het
uitverkoren volk bevolen alle vijanden,
inclusief vrouwen en kinderen, te vernietigen. Deze voorschriften voor
methodische genocide worden herhaald in o.a. Deut. 7, 12 en 20; Joshua
1 3, 6 en 8-10; Koningen 3, 22 en 23;
Isaiah 61; en Psalm 135. Bozeman
(1976) geeft als commentaar: In all the
literature exhorting and ennobling war,
nothing comes to mind that is quite so
chilling as these passages from
Deuteronomy.

The Old Testament is notoriously filled
with war, and not just casual conflict
but frequent, bloody battles… Carnage
is described in great detail… Aside
from sheer repetition of the military
themes, the Jewish religion added two,
related, components to support for war
– in principle major innovations, and
in practice often a spur to battle from
biblical days to the present. First, and
most important, war could now be conducted in God’s name and for God’s
purposes. It might be essential, for
example, to wage war on idolaters. A
holy war could now be imagined, that
could in turn license great cruelty in
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the name of divine command. This
went well beyond the frequent support
for military action by a “god of war”
in a polytheistic pantheon. The new
theme helps explain the recurrent justifications for efforts to destroy an
enemy, to leave nothing standing.
Furthermore, and this was the second
point, war could now be seen as part
of a divine punishment for a sinful people, again providing a legitimacy for
war that could complicate any efforts
to bring peace (Stearns, 2014: 48).

Hierbij dient te worden aangetekend
dat door een aantal bijbeltheoretici en
exegeten de historische realiteit van
deze bloederige episoden wordt ontkend, en dat door andere godsdienstwetenschappers wordt betoogd dat
deze gruwelijke verhalen ‘metaforisch’
dan wel ‘symbolisch’ moeten worden
begrepen.

De traditionele Hebreeuwse houding
tegenover oorlog moet gezien worden
in de context van de Midden Oosten
cultuur als geheel: gedurende vele
eeuwen van de oude geschiedenis verschilden weinig of geen volken van het
joodse volk in hun ideeën wat betreft
de totale meedogenloosheid van de
internationale betrekkingen, zoals ook
vele eeuwen later de Koran en het
waardensysteem van de Islam de

Oorlogen in het ‘Oude Testament’

belligerente en wraakzuchtige levensstijl van de nomadische Bedoeïenen
zou weerspiegelen. Oorlog, onderwerping, slavernij, uitroeiing en imperialisme waren niet bepaald abnormale
verschijnselen. De monotheïstische
Judaeo christelijke religie en de Islam
(de zogeheten ‘Abrahamitische’
religieuze traditie), behoren naast het
Zoroastrisme en Mithraïsme, tot de
meest oorlogszuchtige (Lecky, 1900;
Weber, 1915; Stratton, 1923; Wells,
1967; Collins, 1974). In een recent
artikel in Der Spiegel (13, 2016: 1320) over Gottes unheimliche Macht
komen de auteurs eveneens tot de volgende conclusie: Besonders gut eignen
sich offenbar die monotheistischen
Religionen für Hasspropaganda und
die Abgrenzung von Andersgläubigen.
Sie stiften auch dadurch Identität
(p. 18).

Nawoord en voorlopige
conclusie

De fundamentele thema’s gerelateerd
aan internationale betrekkingen en
buitenlandse politiek in de geschiedenis van het Midden Oosten, India,
Zuidoost Azië, China en Japan convergeren naar conflict en verscheurdheid als realiteit en als norm. Vrede is
nergens de dominante waarde noch de
norm in buitenlandse betrekkingen, en
oorlog, verre van immoreel of abnor-

welddadig zijn. Dit argument is al te
herleiden tot Thomas Hobbes en David
Hume.

maal, wordt als positief gezien, met
uitzondering van enclaves van pragmatisch of principieel pacifisme in China
(Taoïsme) en Japan (Shintoïsme).
De latere ontwikkelingen van het uit
het Judaïsme voortgekomen Christendom en Islam produceerden, bijna als
terloops, denkbeelden over “rechtvaardige oorlog” en zelfs “heilige oorlog”,
en predikten vrede en naastenliefde te
vuur en te zwaard.

De positie van het Boeddhisme is meer
ambigu (Suzuki, 1959; de Bary, 1969;
Spiro, 1970; Collins, 1974). In Centraal Azië produceerde het een militaristische variant. In Zuidoost Azië
overheerste een relatief pacifistische
variant. In middeleeuws Japan was het
Boeddhisme zo ver gemilitariseerd dat
gewapende kloosters het machtsevenwicht vele eeuwen lang beheersten.
Hierna bleef de invloed op de militaire
cultuur bestaan door de training van
krijgers in Zen Boeddhistische vechttechnieken. Stearns (2014: 43, 44) is
zeer uitgesproken in zijn oordeel over
het Boeddhisme in de praktijk: There’s
no question, however, that Buddhism
could and did serve, in some circumstances, not only to tolerate violence
but even to justify it. The experience
illustrates the wider proposition that
no large religion – as opposed to more
committed but smaller sects – has ever
managed to subdue the military
impulse entirely.

Belligerentie en wreedheid, militarisme
en expansionisme hangen samen met
de monotheïstische religies die in het

etnisch en ecologisch zeer diverse
Midden Oosten ontstonden bij de voornamelijk pastorale en literate volken
met een hoge mate van ‘machismo’ en
krijgercultus. In alle gevallen wordt de
god geconcipieerd als oorlogsgod, de
‘God der Wrake’.

Het zou te ver gaan om in deze context
een debat over religie en geweld/oorlog/terrorisme te voeren, een thema dat
momenteel volop in de belangstelling
staat. Maar enkele opmerkingen en
vragen wil ik gaarne aan de orde stellen. In de vorige Nieuwsbrief rapporteerde Jannes Mulder, mede namens
zijn werkgroep, “Echte godsdienstoorlogen zijn uitzonderlijk. Geweld is
zelden 100% godsdienstig geïnspireerd… Dat secularisering religie
overbodig maakt en daarmee ook het
religieuze geweld zou afnemen blijkt
niet waar”. Hij spreekt in dit verband
over relificering van politiek geweld.
De houding van intellectuelen t.o.v.
religies/godsdiensten/geloven varieert
van notoire atheïsten en godsdiensthaters, zoals Richard Dawkins, Daniel
Dennett, Sam Harris en Christopher
Hitchens, die religie voornamelijk
beschouwen als de incorporatie van
alle kwaad in de wereld en de bron van
achterlijkheid, ellende en intolerantie,
tot agnostici, doctrinaire dogmatici,
fanatici en extremisten, blijde-boodschap theologen, tot de totale ontkenners van enige invloed van religie op
concreet menselijk gedrag. Het meest
voorkomende argument in alle discussies over religie en geweld is dat
monotheïstische religies inherent ge-

De voornaamste vraag waarmee vele
mensen worstelen is: is er een causaal
verband tussen religies/godsdiensten/
geloven en geweld?; of worden religies/godsdiensten/geloven gebruikt als
rechtvaardiging (achteraf) om meer
platvloerse geweldsmotieven cosmetisch op te tuigen? Andere vragen betreffen: zijn seculiere ideologieën niet
veel meer gewelddadig en misdadig
dan religies? Zou er minder geweld
zijn op de wereld wanneer alle religies
zouden verdwijnen? Zouden denkbeelden als “heilige oorlog” en “jihad”
buiten een religieuze context mogelijk
zijn? Veel vragen, veel - meestal
onbevredigende - antwoorden.

Er is inderdaad ook enig kwantitatief
onderzoek gedaan naar de relatie
tussen religie en oorlog. Lewis
Richardson, in zijn Statistics of Deadly
Quarrels (1960) noemt de toename van
verschillen in religie als correlaat van
oorlog, en “militante ideologie” als
mogelijke oorzaak. Phillips en Axelrod
(Encyclopedia of Wars, 2005) vonden
dat slechts 123 (iets minder dan 7%)
op een totaal van 1763 oorlogen als
religieus gemotiveerd te bestempelen
is. Andere kwantitatieve studies (bijv.
Martel, 2012) komen tot om en nabij
de 6%. Misschien is het raadzaam om
ons te herinneren dat religies ontstonden ter bescherming en glorificatie van
het eigen uitverkoren volk (de ingroup) en niet ter bevordering van universele liefde. Michael Shermer (The
Moral Arc, 2015: 153) verwoordt dit
als volgt: The world’s religions are
tribal and xenophobic by nature, serving to regulate moral rules within the
community but not seeking to embrace
humanity outside their circle. Religion,
by definition, forms an identity of those
like us, in sharp distinction from those
not us, those heathens, those unbelievers. En tot slot dit citaat van John
Teehan (In the Name of God, 2010:
173): The line that determines whether
religion generates love or violence is
the line that defines the in-group from
the out-group. *
In de volgende afleveringen zullen de klassieke
Grieken en Romeinen uitgebreid aan de orde
komen.

17

Boekbespreking

De Churchill Factor - Boris Johnson

Ward Kusters
Churchill had een aantal
duidelijke doelstellingen: het
Britse Rijk moest behouden
blijven, de democratie bevorderd worden, en het Britse
"prestige" opgekrikt.
Vervolgens gebruikte hij zijn
herculische kracht (sic) om de
loop van de gebeurtenissen in
overeenstemming met die
idealen te brengen (blz. 234).

De auteur , Boris Johnson, is een kleurrijke figuur. In 2008 werd hij verkozen
tot burgemeester van Londen. Hiervoor
was hij hoofdredacteur van het tijdschrift The Spectator, lid van het
Engelse parlement en minister voor
Kunst in het schaduwkabinet van de
conservatieve partij. Hij was een actievoerder voor de Brexit en is thans minister van Buitenlandse Zaken voor het
Verenigd Koninkrijk. Nog schilderachtiger dan de auteur is zijn onderwerp Winston Churchill. Boris Johnson
steekt zijn bewondering voor hem niet
weg. Van alle politici van zijn generatie
zou Churchill niet alleen de beste spreker zijn maar ook de beste schrijver, de
beste grappenmaker, de dapperste, de
brutaalste en origineelste persoonlijkheid. Voor de Churchill factor was cruciaal dat hij ook de hardst werkende
politicus was. Ondanks deze lofzang
gaat Johnson uitgebreid in op de
opeenvolgende debacles van
Churchills leven. Het is een boek van
428 bladzijden met 30 pagina's bibliografie. Het leest als een trein. Op
iedere bladzijde voelt men het professionalisme van de auteur.

Winston Churchill werd geboren in de
vroege ochtend van 30 november 1874
in Blenheim Palace, een buitengewoon
groot huis dat honderdzesentachtig
kamers telde. Het was een geschenk
aan een van Churchills voorouders,
John Churchill hertog van
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Churchill in 1915

Marlborough, als erkenning voor het
feit dat hij de Fransen vernietigend had
verslagen en zo had bijgedragen dat
het achttiende-eeuwse Engeland de belangrijkste Europese natie was geworden.

Zoals ieder mens was Winston
Churchill een product van zijn genen
en zijn omgeving. Zijn moeder was de
dochter van een succesvol Amerikaanse zakenman, Leonard Jerome, die op
een bepaald ogenblik het grootste aandelenpakket van de NewYork Times
bezat. Haar komt de eer toe de
Manhattan cocktail te hebben bedacht.
Ze werd zo bewonderd om haar donkere en panterachtige schoonheid dat ze
vele minnaars had. Uiteindelijk had ze
drie echtgenoten waarvan sommige
jonger waren dan haar zoon. Veel hield
ze zich niet met haar zoon bezig die
toch van haar hield maar dan – naar
zijn zeggen – “op afstand”. Hij schreef
haar brieven vanuit zijn diverse kostscholen, veelal om liefde, geld en bezoeken. Zij was nogal ongeremd en
later moest hij zelfs een rechtszaak
tegen haar beginnen om de familiebezittingen veilig te stellen. Nog belangrijker voor zijn ontwikkeling was
de figuur van zijn vader, Randolph
Churchill, die hem afschuwelijk behandelde. Winston mocht niet papa zeggen

wat te liefkozend zou zijn, maar vader.
Randolph wist niet op welke kostschool zijn zoon zat en voorspelde dat
hij een “maatschappelijke mislukkeling” zou worden. Randolph had gestudeerd in Oxford en was bijna cum
laude afgestudeerd. Maar Winston had
zijn examens niet gehaald en was met
hangen en wurgen toegelaten tot
Sandhurst. Ondanks de inspanningen
van Winston om aan de eisen van zijn
vader te voldoen bleef deze hem een
“idioot” noemen, “beslist niet te
vertrouwen”. Misschien was er een
medische oorzaak voor dit extreme
gedrag: Lord Randolph Churchill overleed aan syfilis. De figuur van de vader
heeft waarschijnlijk het meest bijgedragen aan de controversiële houding van
Winston: hij moest bewijzen dat hij
toch iets betekende. De drang om de
erkenning en bewondering van zijn
omgeving af te dwingen bepaalde de
rest van zijn leven. Het deed hem ongewone standpunten innemen. Net als
Randolph werd hij eerst journalist en
daarna lid van het parlement. Net als
zijn vader toonde hij een onthutsend
gebrek aan loyaliteit jegens de opeenvolgende partijen waar hij lid van was.
Theodoor Roosevelt noemde hen beiden “vulgaire types”. Weinig politici
hebben zoveel riskante posities bekleed
en waarschijnlijk geen enkele heeft
daarin zoveel geblunderd. En toch
overleefde hij niet alleen die mislukkingen maar kreeg hij in 1940 het
vertrouwen op een ogenblik dat het
Verenigd Koninkrijk voor een van de
grootste uitdagingen van zijn bestaan
stond. De auteur gaat dieper in op die
mislukkingen en gaat na in welke mate
Churchill er zelf verantwoordelijk voor
was dan wel dat de gebeurtenissen hem
overkwamen.

Blunders

Eerst de blunder van Antwerpen in
oktober 1914. De Duitse legers rukten
op in België en Noord-Frankrijk.
Churchill nam het op zich persoonlijk
de verdediging van Antwerpen te organiseren. Een haven die zo belangrijk

was dat Napoleon haar ooit “een pistool gericht op het hart van Engeland”
noemde. Achteraf waren de media
vernietigend. De Daily Mail schreef
dat het een schoolvoorbeeld van wanbeleid was dat tot het onnodige verlies
van vele kostbare levens had geleid.
Zijn collega's in het kabinet dachten
dat de First Lord van de Admiraliteit
(zijn toenmalige functie) krankzinnig
was geworden: halsoverkop naar
Antwerpen vertrekken, daar rondlopen
in een cape met een kapiteinspet terwijl de Duitsers de stad begonnen te
bestoken. Uiteindelijk gaf Antwerpen
zich zonder veel strijd over en werden
duizenden Britse soldaten gevangen
genomen. Achteraf gezien lijkt de aanwezigheid van Churchill in Antwerpen
misschien toch te hebben bijgedragen
tot vertraging van de Duitse troepen
waardoor de kust later bereikt werd.

Moeilijker is om de catastrofe van
Gallipoli te vergoelijken. Eind 1914
strekten de loopgraven zich uit van
Zwitserland tot het kanaal. Churchill
zocht koortsachtig naar een middel om
zijn betrekkelijk weinig gebruikte vloot
in te zetten. Waar konden de schepen
heen? Churchill dacht aan de “zachte
buikzijde”. Hij wilde Turkije, de bondgenoot van Duitsland aanvallen. Het
plan was Constantinopel te veroveren,
de Ottomanen uit te schakelen, de druk
op Rusland te verminderen, en
Griekenland, Bulgarije en Roemenië te
laten aansluiten bij de Geallieerden.
Dan kon Duitsland van twee kanten
bestookt worden. De hele operatie
werd in 1916 afgeblazen. Ondertussen
waren ongeveer 180.000 geallieerden
omgekomen, de meesten als gevolg
van ziekten. Vooral Nieuw-Zeelanders
en Australiërs verloren het leven, wat
tot grote verbittering van de bevolking
en vervreemding van de imperiale
mogendheid leidde.

Churchill werd in 1915 door Asquith
de laan uitgestuurd en stortte volledig
in. Iemand moest met een alternatief
komen voor “het prikkeldraad vreten”
in Vlaanderen, verdedigde Churchill
zich, waarin hij uiteraard gelijk had.
Maar het plan was ondoordacht en berustte op een reeks veronderstellingen
over wat zou gebeuren moest
Constantinopel uiteindelijk veroverd
worden: een veldtocht in de Balkan
was op zijn minst onvoorspelbaar. De

catastrofe bevestigde de overtuiging
van veel mensen dat Churchill niet
alleen weinig strategisch inzicht had
maar door zijn verlangen om persoonlijk te schitteren, hoogst onbetrouwbaar
was.

Tegen de herfst van 1915 was
Churchill aan het Westelijk front, waar
hij bij wijze van unieke boetedoening
gewoon soldaat was. Later dat jaar
kreeg hij als luitenant-kolonel het bevel
over het zesde bataljon van de Royal
Scots Fuseliers. Hij zag de verschrikkingen en het verdriet met eigen ogen.

Men kan zich goed zijn frustraties
voorstellen toen hij dag na dag zijn
manschappen zag sterven zonder dat er
ook maar een centimeter grond werd
heroverd. Hij schreef lange memo's
aan de opperbevelhebber. Sommige
ideeën klinken nogal dwaas. Hij wilde
dat de soldaten speciale schilden zouden krijgen van staal die van helm tot
heupen reikten. Met de schilden naast
elkaar zouden vijftien man oprukken
naar de machinegeweren van de
vijand. Hij dacht aan de Griekse
hoplieten maar vergat dat machinegeweren en granaten aanmerkelijk verschilden van de vroegere lansen en
zwaarden. Een ander idee dat uiteindelijk wel succes had, was een nieuw
type voertuig uitgerust met geschutskoepels dat dwars door de prikkeldraad
heen kon rijden. Uiteindelijk toonde de
Britse opperbevelhebber Haig inte-

resse. Het begon met twee stoomwalsen met elkaar te verbinden maar het
werd uiteindelijk een tractor van vijfentwintig ton op rupsbanden. Het werden een soort “landschepen”. Omwille
van de geheimhouding moesten de
fabrieksarbeiders ze aanduiden als
watertanks. Later werd dit afgekort tot
tank, een benaming die tot heden is
blijven bestaan in vele talen.

Een volgende catastrofe wordt omschreven als het Russische geklungel.
Churchill had een bijna hysterische afkeer van het communisme dat hij beschouwde als een pest, een geestelijke afwijking. In 1918 had hij kiezers voorgehouden dat “de beschaving in grote gebieden vernietigd
wordt terwijl Bolsjewieken als barbaarse bavianen rondspringen tussen
de ruïnes en lijken van hun slachtoffers”. In het begin, na de revolutie in
1917, zaten Lenin en Trotski nog
niet vast in het zadel. Het krioelde
van contrarevolutionairen: Wit-Russen, Amerikanen, Fransen, Serven,
plus een aanzienlijke Britse troepenmacht die door Churchill vanuit het
ministerie van oorlog fanatiek werd
aangemoedigd. Aanvankelijk boekten de Wit-Russen overwinningen.
Op een zeker ogenblik wilde
Churchill de zaak beslissen door de
Britse troepen uit te rusten met een
nieuwe variant van gifgas. Hij raakte
zo opgewonden door de vorderingen
van de anti-bolsjewieken dat hij op
het punt stond zelf naar Rusland te
gaan. Maar Trotski organiseerde een
grootscheepse tegenaanval. “Ik zal niet
toelaten dat wij verslagen worden door
bavianen” riep Churchill. Maar dat
gebeurde wel. De Britse troepen
moesten zich smadelijk terugtrekken.

In 1924 werd Churchill, na nog maar
eens een partijwissel, benoemd tot
minister van Financiën. Hijzelf was er
het meest over verbaasd. Onder zijn
verantwoordelijkheid viel de terugkeer
naar de gouden standaard. De beslissing was niet doordacht en werd daarbij te snel doorgevoerd. Het pond werd
overgewaardeerd met fatale gevolgen
voor de industrie. Bedrijven probeerden de kosten te drukken door personeel te ontslaan of de lonen te verlagen. Er waren stakingen, werkeloosheid en chaos. Daarna brak de crisis
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van 1929 uit. Uiteindelijk werd Engeland gedwongen om de gouden standaard los te laten door een reeks speculatieve aanvallen op de buitenlandse
wisselmarkten – net zoals het Pond in
1992 gedwongen werd het Europese
Wisselkoersmechanisme te verlaten.
Churchill draaide op voor de hele
ramp. Het was misschien niet allemaal
zijn schuld. Hij werd omringd door een
groot aantal mensen die dachten verstand te hebben van economie en
meenden dat de gouden standaard een
fantastisch goed idee was.

Zijn verkeerde beoordeling met betrekking tot India wordt ook tegenwoordig
nog steeds als zijn grootste blunder beschouwd. Hij besloot dat hij de plicht
had om zich te verzetten tegen iedere
vorm van zelfbestuur voor Indië. Hij
deed dit op een reactionaire manier. In
1931 maakte hij Gandhi uit voor een
halfnaakte fakir. Hij vond het onvoorstelbaar dat deze man die opriep tot
burgerlijke ongehoorzaamheid tegelijkertijd toch besprekingen voerde met
een vertegenwoordiger van de koning.
Hij voorspelde een bloedbad. Wat
wilde hij precies? Het ging niet zozeer
om de Indiërs. Hij was oprecht verontwaardigd Indië te verliezen, zowel
voor het verloren “prestige” als voor
het verloren gaan van de exportmarkten. Zijn tactiek faalde. De labourregering met toestemming van de Tory's
drukte de India Bill met meer zelfbestuur voor Indië er door en Churchill
werd op een zijspoor gezet. Wel moet
gezegd dat hij met zijn klassieke
charme in 1935 Gandhi gelukwenste.
Hij was er trouwens niet ver naast met
zijn voorspellingen over chaos. Elk
van die fiasco's zou een andere politicus blijvend beschadigd hebben. Dat
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Churchill überhaupt bleef doorgaan bewijst zijn veerkracht, een soort kevlar
waarmee hij zijn ego afschermde. Dat
hij zo extravert was en zich zo spontaan kon uiten hielp hem. Hij kropte
zijn nederlagen niet op. Een andere
reden was ongetwijfeld dat men hem
niet corrupt kon noemen. Hij loog en
bedroog niet en was zeker niet uit op
geldelijk gewin. Hij koos zijn standpunten omdat ze hem juist toeschenen.

Triomf

Het is deze man die einde juni 1940 de
leiding had van Groot-Brittannië, op
een moment dat alles leek tegen te
gaan. Het Britse leger was afgesneden
in een gebied aan het Kanaal. De
troepen hadden even geprobeerd een
tegenaanval uit te voeren maar waren
teruggedreven en wachtten nu om te
worden geëvacueerd. Nederland en
België hadden al gecapituleerd. Ieder
uur gaven Franse troepen zich over,
soms na een krankzinnig moedig gevecht, soms met fatalistisch gemak.
Groot-Brittannië stond alleen tegen een
enorme macht. In het Engelse Kabinet
waren verschillenden die dachten aan
onderhandelingen. Boris Johnson doet
alsof het zeker was dat Hitler onmiddellijk Engeland wilde aanvallen. Hier
kan men aan twijfelen. Hitler had toen
al waarschijnlijk plannen om zijn
Lebensraum naar het Oosten uit te
breiden. Een overeenkomst met GrootBrittannië zou hem zeker hierbij helpen: rust in het Westen of in het beste
geval samen met Engeland tegen
Rusland optrekken. Het stoppen van de
opmars van Heinz Guderian waardoor
het 400.000 man sterke Britse expeditieleger ten minste gedeeltelijk kon
gered worden kan in dat licht begrepen
worden. Maar een overeenkomst druiste in tegen alles waar Churchill voor
stond. Het is ongetwijfeld hij geweest
die de Europese geschiedenis in een
bepaalde richting heeft geduwd. Hij
nam de leiding op een meedogenloze
manier. Op 3 juli 1940 bombardeerden
Britse schepen bij Oran (Algerije) de
niets vermoedende aangemeerde
Franse schepen. Toen de Engelse oorlogsschepen toekwamen waren de
Fransen enthousiast – ze dachten dat ze
binnenkort samen slag zouden leveren
tegen de Duitsers. Het werd een bloedbad waarbij 1297 Franse mariniers gedood werden. Menigeen was geneigd
te spreken van een oorlogsmisdaad. De

Fransen voelden zich bedrogen. Zij
waren hun verplichtingen nagekomen
en hadden geen enkel oorlogsschip
achtergelaten in het door Duitsland
bezette Frankrijk. Het argument van
Churchill was dat hij kost wat kost
wilde vermijden dat de Franse vloot in
verkeerde handen viel. Even rücksichtslos ging hij later te werk bij het
intimideren van de Duitse bevolking.
Hij had de tapijtbombardementen –
waarvan het militaire nut twijfelachtig
was – geëist met de specifieke en
openlijk toegeven bedoeling om de
burgerbevolking angst aan te jagen.
Het was de enige manier om Duitsland
aan te vallen en de hoon van Stalin
over het uitblijven van een tweede
front te pareren. Men kan niet zeggen
dat Winston Churchill zich door
ethische principes liet leiden. In hoeverre zijn persoonlijke achtergrond
meespeelde bij het verdedigen van de
Britse grandeur kan moeilijk berekend
worden.

Een hoofdstuk is gewijd aan de houding van Churchill tegenover Europa.
Die houding was op zijn minst ambigu.
Enerzijds, vooral direct na Wereldoorlog II, sprak hij over de “Verenigde
Staten van Europa”. Anderzijds kon hij
zich niet voorstellen dat Engeland iets
van zijn onafhankelijkheid zou afstaan
aan een buitenlandse organisatie.
Groot-Brittannië kon wel deel uitmaken van Europa maar moest er toch los
van staan, een soort ceremoniemeester,
liefst boven Europa. Eigenlijk wilde hij
dat Groot-Brittannië de evenwichtsrol
zou blijven vervullen die het al eeuwen
lang vervulde. Het evenwicht bewaren
op het continent. Al naar de omstandigheden: met Duitsland tegen Frankrijk
of met Frankrijk tegen Duitsland. De
huidige Brexit – gestemd na het
schrijven van dit boek – betekent een
nieuwe stap bij het zoeken naar dit
evenwicht.

Het is een fantastisch boek, interessant
en vlot geschreven. Het zegt ook veel
over de auteur die in de komende jaren
toch een belangrijke rol zal spelen in
de buitenlandse politiek van het
Verenigd Koninkrijk. *

* Boris Johnson. De Churchill Factor – Hoe een
man geschiedenis schreef. Oorspronkelijke titel:
The Churchill factor. Vertaling Conny Sykora.
Het Spectrum (2014)

Verslag Nucleaire Summit
Kazachstan, 28-29 augustus 2016
Herman Spanjaard
Een belangrijke partner door
de jaren heen is altijd
Parliamentarians for Nuclear
Non-proliferation and Disarmament (PNND) geweest
(www.pnnd.org). Parlementariërs als Jan Hoekema, Bert
Koenders (in hun Kamertijd)
waren lid, Harry van Bommel
en anderen zijn nu nog lid.
Voor de conferentie in Astana
waren regeringsvertegenwoordigers (ministers, ambassadeurs), parlementariërs,
religieuze leiders en vertegenwoordigers van civil society uitgenodigd. In die hoedanigheid
reisden Burgemeesters voor
Vrede Nederland voorzitter
Jan Hoekema en duo voorzitter NVMP Herman Spanjaard
naar Astana en leverden hun
bijdrage aan de conferentie.
De conferentie bestond uit een formeel
gedeelte (opening door president
Nursultan Nazarbayev, 4.000 deelne-

Herman Spanjaard en Jan Hoekema tijdens de conferentie

mers), parallelsessies met gemiddeld
100 deelnemers en een werkbijeenkomst de volgende ochtend. Uiteraard
was er verslaglegging op de nationale
TV en werden interviews gegeven.
IPPNW Co-president Vladimir
Gargavenko en voormalig vicepresident Zuid Europa Michele di
Paoloantonio waren eveneens sprekers.
Dr’s Alikhan Dossakhanov en Abai
Bayghenzin van de Kazachse affiliate
waren bij de organisatie betrokken,

De nationale TV besteedde aandacht aan de conferentie

samen met Alyn Ware, die wij o.a. nog
kennen van het aanbieden van de honderdduizenden handtekeningen in 1996
bij het International Court of Justice
om het Hof te laten verklaren dat kernwapens een misdaad tegen de mensheid zijn - hetgeen gelukt is, maar tot
op heden geen substantiële veranderingen in het beleid van de kernmachten
heeft opgeleverd.

Vervolg op pagina 22
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Overweldigende meerderheid van
landen: verbied kernwapens in 2017
Hans van Iterson
Kernwapens zijn de enige
massavernietigingswapens die
niet verboden zijn door een
internationaal verdrag. Maar
daar komt nu verandering in.
Tijdens de slotsessie van de
Verenigde Naties Open Ended
Working Group over nucleaire
ontwapening (OEWG) heeft
een overgrote meerderheid
van landen aanbevolen dat de
aankomende Algemene
Vergadering van de Verenigde
Naties in het kader moet
staan van de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens
in 2017.

Onderhandelingen in 2017

Na meer dan twintig jaar van weinig
vooruitgang, betekent de uitslag van
deze VN werkgroep een doorbraak in
het internationale debat over nucleaire
Vervolg van pagina 21

Veel goede constructieve ideeën werden volgens een straks schema besproken. Veel sprekers, allen 3-5 minuten,
kortom zeer gedisciplineerde sprekers!
Belangrijke mensen uit de Disarmament wereld van jaren her en vandaag
de dag spraken. Ambassadors Duarte
en Dhanapala, the under SecretaryGeneral of Disarmament van de jaren
90, de huidige Secretary-General of
Disarmament Moeller waren aanwezig
alsmede een keur aan parlementariërs
van over de hele wereld. Ervaringen
werden uitgewisseld en zo kwam ook
ons Medisch Appèl ter sprake waar
duo-vz Peter Buijs zo hard aan gewerkt
heeft en dat in april 2016 werd aangeboden aan ons Parlement.
Uiteraard werd verbaasd gevraagd naar
het Nederlandse standpunt bij de eindresolutie van de OEWG. De heer
Koenders had dit nog toegelicht aan
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ontwapening. Maar liefst 107 landen
stemden voor het volgende voorstel:

ment om kernwapens te verbieden, leidend naar hun totale eliminatie.”

“Een bijeenroeping door de Algemene
Vergadering voor een conferentie in
2017 open voor alle staten, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld, om te onderhandelen over een juridisch bindend instru-

Het was een groep van Pacific-eilanden, jarenlang doelwit van nucleaire
testen, die het voorstel als eerste aankondigde. Diplomaten deelden persoonlijke verhalen van vrienden en
familieleden die nooit meer naar huis

Jan Hoekema voor hij afreisde naar
Astana en ambassadeur Kop (net 3
weken in Astana) lichtte het nogmaals
toe aan ons beiden op de morgen van
de conferentiedag. De uiteindelijke
slottekst van de OEWG deed naar de
mening van ons Ministerie afbreuk aan
25 jaar onderhandelingsconferenties.
De gedachte achter de OEWG wordt
echter nog steeds gesteund en in New
York in het najaar zal de OEWG een
belangrijke bijdrage gaan leveren (wij
hopen op een baanbrekende). De conferentie nam deze verklaring aan: The
Astana Vision: Van Radioactieve Mist
naar een kernwapenvrije wereld met 10
actiepunten. Deze omvatten voorstellen
als maatregelen door de VN-Veiligheidsraad om kernproeven te verbieden, steun voor de start van multilaterale nucleaire ontwapeningsonderhandelingen in 2017, een oproep voor
het aannemen van no-first-use policies,

en een oproep voor de afschaffing van
kernwapens uiterlijk in 2045, de 100ste
verjaardag van de Verenigde Naties.
De conferentie was georganiseerd op
de dag van de Onafhankelijkheid,
tevens de verjaardag van het sluiten
van de nucleaire testplek
Semipalatinsk, 25 jaar geleden.

Mogen wij een krachtig tegengeluid
laten horen wanneer Amerika 1.000
miljard in de komende 30 jaar wil besteden aan modernisering, Engeland 90
miljard aan vernieuwing van kernonderzeeërs met een nucleaire taak, en
van de andere kernwapenstaten weten
we onvoldoende over hun budgetten,
maar reken maar dat deze niet achter
willen blijven. Investeer die bedragen
in gezondheidszorg en preventie en we
hebben een betere wereld. Ik blijf
onverbeterlijk in mijn preventieve
medische idealen. *

kunnen omdat hun grondgebied voor
duizenden jaren onbewoonbaar is geworden.

Groepen uit Afrika (54 leden), LatijnsAmerika (33 leden) en het Caribisch
gebied (33 leden) hebben hun steun
uitgesproken voor een conferentie in
2017. Voor de eerste keer heeft ook de
ASEAN-groep (11 leden) zijn collectieve stem toegevoegd aan deze oproep.

Het is nu aan de aankomende vergadering van de Eerste Commissie van de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om deze aanbeveling aan te
nemen.

De stemming: 68 voor,
22 tegen, 13 onthouding

De aanbeveling voor de Algemene
Vergadering om in 2017 te gaan onderhandelen over een internationaal verbod werd door een aantal staten tegengewerkt. Australië riep op tot een stemming over de aanbeveling en het rapport.

Hoe stemde Nederland? Daniël Hogsta
van ICAN berichtte dat de Nederlandse
delegatie zich op de achtergrond hield
maar bereid leek voor de aanvankelijke
compromistekst te stemmen totdat
Australië kwam met haar bezwaren
tegen dit compromis en opriep tot een
stemming over het OEWG-rapport
zoals het er lag. De procedure daarbij

is echter simpel: als een meerderheid
van de aanwezigen “ja” stemt, wordt
het voorstel opgenomen. Het was al
snel duidelijk: een ruime meerderheid
wil een conferentie in 2017. Nederland
onthield zich van stemming, maar
stemde dus niet ‘tegen’ dat mag uitgelegd worden als versoepeling van
haar standpunten vergeleken met die
begin dit jaar.

Humanitaire impact

Deze doorbraak is het resultaat van het
nieuwe wereldwijde debat over nucleaire ontwapening. In 2013 was Noorwegen gastheer van de eerste conferentie over de humanitaire gevolgen van
kernwapens en plaatste hiermee het
effect van kernwapens op mens en
milieu centraal.

In totaal werden drie conferenties gehouden over de humanitaire gevolgen
van kernwapens (Noorwegen, Mexico,
Oostenrijk). Tijdens deze conferenties
keken overheden samen met de academische wereld en het maatschappelijk middenveld naar onderzoeken over
wat kernwapens kunnen aanrichten en
wat er gedaan kan worden om de
effecten te beperken. Er was maar één
conclusie: de schade van het gebruik
van kernwapens in bevolkte gebieden
kan op geen enkele manier hersteld
worden.

Niemand kan de humanitaire schade
die kernwapens aanrichten ontkennen.

Door de groeiende kennis over de
werking en gevolgen van kernwapens,
worden deze wapens steeds meer als
niet legitiem en onacceptabel gezien.
Daarom hebben de meeste landen het
gebruik van kernwapens onder alle
omstandigheden al afgewezen.

Er zijn nog maar weinig landen die
vasthouden aan het idee dat kernwapens nuttig zijn en het mogelijke gebruik van kernwapens opnemen in hun
veiligheidsstrategieën of -doctrines
(minder dan 20% van de leden van de
VN).

Ban de bom

Er zijn internationale verdragen die alle
andere massavernietigingswapens
(chemische en biologische wapens) en
andere wapens verbieden die geen
onderscheid kunnen maken tussen
burgers en militairen (antipersoonsmijnen en clusterbommen). Het feit dat
kernwapens nog niet verboden zijn is
dan ook opmerkelijk.

Er is nog nooit een wapen geëlimineerd voordat het door een internationaal verdrag verboden werd. Een verbod op kernwapens maakt het bezit en
de inzet van kernwapens niet alleen
illegaal voor landen, het is meteen het
startpunt voor de volledige eliminatie.
De overgrote meerderheid van de
wereld staat inmiddels klaar om kernwapens te verbieden. *
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Uit tijdschriften en van internet
Kernwapens weer centraler bij NAVO
wapen de drempel voor inzet
zou verlagen.

Hans van Iterson
Het laatste VD AMOK
onderzoeksdossier is
getiteld ‘Keerpunt
Warschau’ en waarschuwt
voor een Koude Oorlog
2.0. De NAVO-top die
afgelopen juli in Warschau
plaatsvond stond in het
teken van de oplopende
spanningen tussen
Rusland en de NAVO.
Hierdoor komen kernwapens weer op de voorgrond te staan en is van
het optimisme van een
aantal jaren geleden toen
president Obama zich uitsprak voor verregaande
nucleaire ontwapening
nog maar weinig over.
Erger nog: nagenoeg alle
kernwapenstaten zijn
bezig met een moderniseringsronde waarbij gestreefd wordt naar ‘beter
inzetbare’ kernraketten.

NAVO en Rusland

De mogelijkheid kernwapens in
te zetten vormt al decennialang
een van de hoekstenen van de
algemene strategie van de
NAVO. Het beleidsdocument uit
2012 spreekt over kernwapens
als een ‘centraal onderdeel van
de totale NAVO-mogelijkheden
van afschrikking en verdediging’.

Hoge NAVO-militairen bijeen in Polen

Concluderend: de NAVO zal een
nucleaire alliantie blijven zolang
er kernwapens bestaan, ze vormen een ultieme garantie voor
de veiligheid van de lidstaten.
Sinds 2012 zorgen toenemende
spanningen tussen oost en west
ervoor dat weer teruggegrepen
wordt naar een Koude Oorlogretoriek waarbij meer nadruk op
kernwapens gelegd wordt. De
NAVO werkt aan conventionele
troepenopbouw in Oost-Europa
en nam tot ongenoegen van
Rusland een nieuw raketschildsysteem in gebruik waarvan de
basis zich in Roemenië bevindt.

Modernisering

Nagenoeg alle kernwapenstaten
zijn bezig met een fikse moder-

nisering van hun kernwapens.
Rusland ontwikkelt de RS-28
Sarmat, een intercontinentale
ballistische kernraket. Deze kan
worden uitgerust met kernkoppen die 2000 maal de kracht van
de Hiroshimabom hebben en te
geavanceerd zijn om door een
raketschild te worden opgemerkt.

In het Verenigd Koninkrijk is het
besluit genomen om de Tridentkernwapenonderzeeërs te vervangen en te moderniseren.
De totale kosten komen uit op
€ 260 miljard. De Franse luchtmacht heeft inmiddels de nieuwe
ASMPA-kernraket in gebruik
genomen. Deskundigen waarschuwen dat dit tactische kern-

Hetzelfde geldt voor de betere
inzetbare opvolger van de oude
B61-atoombommen die de VS in
NAVO-verband nog steeds in de
NAVO-landen België, Italië,
Nederland en Turkije heeft gestationeerd. De nieuwe B61-12 zal
rond 2020 in gebruik worden
genomen. De VS hebben nog
meer nieuwe kernwapens op de
rol staan.Voor 2017 staat een
nieuwe controversiële kruisraket
gepland. De pot verwijt dan ook
de ketel als juist het Pentagon
waarschuwt voor de nucleaire
moderniseringsplannen van
Rusland, India en China.
Deze uitermate gevaarlijke ontwikkelingen worden verder gevoed door de illusie dat een
‘beperkte kernoorlog’ mogelijk
zou zijn. De Nederlandse
Commandant der Strijdkrachten
Tom Middelkoop durfde dit jaar
in een interview met Elsevier
zelfs te beweren dat door bezuinigingen op defensie de afschrikking met conventionele wapens
is verminderd en de drempel
voor de inzet van kernwapens
daarmee verlaagd is.

Kernwapenvrije wereld?

In het politieke en publieke debat
wordt steeds vaker gesproken
over verdere stappen naar een
kernwapenvrije wereld. Helaas
ligt dit niet in lijn met wat in
realiteit gebeurt. De nucleaire
moderniseringsslag die alle kernwapenstaten doorvoeren laat
zien dat deze staten in ieder geval nog decennialang over kernwapens willen beschikken. Het
streven naar nieuwe kernwapens,
die in een conflict ‘beter inzetbaar’ zouden moeten zijn, is een
gevaarlijke ontwikkeling. Gekoppeld aan recente ontwikkelingen,
waar oplopende spanningen tussen Rusland en de NAVO voeding geven aan meer militaire
retoriek en het nadrukkelijk noemen van de mogelijke inzet van
kernwapens, vormt dit een
potentieel explosieve cocktail.
Bron

De Franse Rafale met de ASMPA-kernraket
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Het VD Amok onderzoeksdossier
staat in VredesMagazine, jaargang 9
nummer 3, 3-e kwartaal 2016.

