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Gaza vreest nieuwe oorlog

H

Colofon

commentaar

et is zeven maanden geleden
dat in Gaza een staakt-hetvuren van kracht werd. De
situatie in Gaza is een permanente crisis
zonder oplossing. Het gaat niet alleen
om een humanitaire crisis, maar ook om
een politieke, een mensenrechten- en
een veiligheidscrisis. Een nieuwe oorlog
ligt op de loer.
Sinds de Israëlische blokkade van Gaza
vanaf 2007 ligt de vrije handel plat. Gaza
is al acht jaar een grote gevangenis.
Vertegenwoordigers van de
Wereldgezondheidsorganisatie van de
VN, de WHO, stellen dat het
ontwikkelingspeil van Gaza terugzakt.
In de acht jaar sinds de blokkade was er
een bevolkingsaanwas van 50.000 per
jaar, dat zijn 400.000 mensen. Voor hen
is er slechts mondjesmaat elektriciteit,
acht uur aan en acht uur uit. Het water
uit de kraan is niet drinkbaar, de
riolering werkt slecht en kan de winterse
regens niet aan. Dat zijn
sleutelelementen voor verslechtering
van de gezondheidszorg. De kinderen
hebben hier inmiddels allemaal een
oorlog meegemaakt, sommige wel drie.
Dat bevordert de geestelijke gezondheid
allerminst.
Ook het onderwijs gaat achteruit. Deze
400.000 jonge inwoners van Gaza
hebben slecht onderwijs. Er zijn niet
voldoende onderwijzers, want die
kunnen niet op niveau worden opgeleid.
Er is weinig kans op werk. Veel daklozen
van de laatste oorlog wonen in
schuilplaatsen van de VN. In de
basisschool van Beit Hanoun
bijvoorbeeld verblijven 113 gezinnen
van in totaal 791 personen. Op het
hoogtepunt van de crisis woonden er
zelfs 3.900 mensen. Het economisch
wurgen van 1,8 miljoen inwoners is een

ramp en een politiek-militaire tijdbom.
Daarom wordt door technici,
specialisten en mensenrechtenorganisaties in Gaza een zeer dringend
pleidooi gedaan om de blokkade op te
heffen en ook de Israëlische bezetting
onmiddellijk en volledig te beëindigen.
Dat biedt mogelijkheden voor hulp,
wederopbouw en ontwikkeling. Het zou
ook betere kansen voor politieke
hervormingen bieden.
De Nederlandse regering heeft in een
poging om aan de Israëlische
veiligheidsbehoefte te voldoen, een
scanner ter beschikking gesteld bij de
oostelijke grensovergang Kerem Shalom.
De poorten voor toegang van voedsel en
andere levensbenodigdheden gaan
slechts kortstondig open. Op een snelle
manier zouden containers kunnen
worden gescand op bijvoorbeeld
wapens. De meeste goederen zouden
vlot kunnen passeren en daarmee zou de
blokkade in feite kunnen worden
opgeheven. Maar Israël maakt slecht
gebruik van de scanner. Alles moet op
Israëlisch bevel in pallets worden
verpakt in plaats van containers die
kunnen worden doorgelicht. Bij de grens
moeten deze worden afgeladen en
gescand. Israël vestigt volgens de
Palestijnse mensenrechtenorganisatie
Al Mesan de indruk veiligheid als
aanleiding te gebruiken om alle
Palestijnen klein te krijgen; niet alleen
Hamas maar vooral de massa van de
bevolking. Al Mesan is best te spreken
over de Nederlandse geste, al was het
maar om aan te tonen dat het Israël niet
eens om haar veiligheid te doen is.
De internationale gemeenschap heeft
helaas ingestemd met de Israëlische eis
om alle bouwmaterialen aan een strenge
controle te onderwerpen. Voorkomen

moet worden dat strijdgroepen het
materiaal voor militaire doeleinden
gebruiken. Vooral de tunnels waren de
grote schrik van Israël. Als er echter niets
grootschaligs gebeurt, duurt het 23 jaar
voordat de situatie wordt als zij was,
voor de laatste oorlog in 2014.
Palestijnse mensenrechtenorganisaties
lijden, zoals ze het zelf zeggen, onder de
almacht van Hamas; onder de
ongeïnteresseerdheid van de Palestijnse
Autoriteit van Abbas in Gaza; vooral
onder de blokkade en de bezetting door
Israël, wat het begin en het einde van de
hele discussie is, en ten slotte onder de
nalatigheid van de internationale
gemeenschap. Ze vrezen voor een
nieuwe oorlog. Dat betekent dat de
vredesgroepen in Nederland die vorige
zomer hals over kop werden opgericht,
een beraad zouden moeten houden over
wat te doen bij hervatting van de oorlog.
Het is tijd om de koppen bij elkaar te
steken al was het maar om opheffing van
de blokkade te bepleiten.
Guido van Leemput
Coördinator van United Civilians for
Peace. Hij was in december 2014 op bezoek in Gaza en schreef dit commentaar
op persoonlijke titel.
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Interview met Martin Broek

Meedoen om te helpen
Als ik langs het IJ terugloop naar
Amsterdam Centraal heb ik ‘La Bamba’
in mijn hoofd, een oud Mexicaans
dansliedje waarmee Ritchie Valens in
1958 op slag beroemd werd. Ik kom net
terug van een gesprek met Martin
Broek. Hij is nu journalist en columnist
en voorheen actief in tal van antimilitaristische groepen. Maar hij
begon als hofmeester bij de marine.
Vandaar misschien die oorwurm, dat
liedje in mijn hoofd. ‘... yo no soy
marinero, soy capitán, soy capitán …’

H

ofmeester. Ik heb er nooit over
nagedacht, wat doe je dan voor
werk?
“Eigenlijk heet dat matroos LDV (logistieke dienst verzorging). Dat is een combinatie van een soort kelner, kok en bottelier, die verzorgt de voorraden en dan
been je ook koeien en varkens uit. Dat
leerde je, je kreeg een opleiding in een
klasje. Ik kookte ook, ik heb in een keuken voor 120 mensen gestaan, niet op een
schip maar in een kazerne.”
Was dat tijdens je dienstplicht?
“Nee, ik ben beroeps geweest, Kort Verband Vrijwilliger heette dat.”
Hoe kwam je daar terecht?
“Ik ben in ’62 geboren in Vlaardingen,
maar ik ben in Maassluis opgegroeid.
Aan de overkant lagen de scheepswerven
van Verolme. Mijn vader werkte bij havensleepvaart Smit en later bij Boskalis.
Mijn hele familie heeft altijd gevaren. Op
mijn tiende ben ik verhuisd naar Dinteloord. Daar heb ik gewoond tot mijn
18de. Toen ben ik naar de marine gegaan.
Ik had de lagere landbouwschool gedaan
en de gts, een soort ambachtsschool in
Breda; daar heb ik voor kok en kelner geleerd. Ik ging in het leger omdat ik vond
dat de Russen zich misdroegen in Polen;
dat was eind jaren ’70. De NAVO trad
daartegen op. Dat was de politieke reden
om in het leger te gaan, naast de zucht
naar avontuur. Bovendien kom ik uit een
zeemansfamilie. Nou, toen lag het min of
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meer voor de hand om bij de marine te
gaan. Maar al snel zag ik dat er ontzettend
veel racisme was en seksisme. Ik kreeg
daar steeds meer weerzin tegen. Ik kreeg
er onder meer een opleiding over het gebruik van chemische wapens. Ook dat
vond ik vreselijk. En het zo maar moeten
gehoorzamen was ook niet echt mijn karakter. Dus de twijfels kropen er eigenlijk
al van het begin af aan in en die werden
sterker en ik dacht: nee dit wil ik niet. Ik
wilde dienst weigeren, maar dat werd me
min of meer afgeraden en ik werd ook
niet erg goed geholpen door de Vereniging Dienstweigeraars. Dus heb ik het
uitgezeten.
Ik was in die tijd al wel een paar keer
mee geweest met de kerk waar ik toen bijzat, de Nassaukerk, naar vliegbasis
Woensdrecht om de franciscanen te bezoeken en de vredesactivisten die daar bij
de basis woonden. Dat was in de tijd van
de vredesdemonstraties in ’84, ’85. Ik had
van die buttons op van die mannetjes en
vrouwtjes van Opland die de boel wegschopten. Dus ja, eigenlijk paste ik ook
helemaal niet meer bij de marine. Ik heb
het uitgezeten tot het eind in oktober ’85
en toen was dat deel van mijn leven afgelopen.”
En toen?
“Al tijdens mijn marinetijd ben ik vanaf
de basis ‘op de wal’ gaan wonen, op kamers in de Staatsliedenbuurt. Daar ging
ik vrijwilligerswerk doen op een buurtbus om bejaarden te helpen met in- en
uitstappen.
In september ’86 ben ik in m’n eentje
naar een actie gegaan bij Woensdrecht
waarbij de poorten werden geblokkeerd.
De politie heeft een van die poorten met
erg veel geweld ontruimd. Ik dacht: als
mensen zo aangepakt worden, moet ik
meedoen om hen te helpen. Dus toen ben
ik voortaan iedere eerste maandag van de
maand mee gaan doen met de blokkades.
Ik zat inmiddels op het avondatheneum
en ik ging ook in mijn schoolvakanties
naar Woensdrecht om een paar weken in
zo’n vredeskamp te wonen. En zo ben ik
BONK ingerold.”

BONK?
“BONK stond voor Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Koöperatie; het
was een vredesgroep die in ’85 werd opgericht en die tegen plaatsing van kruisraketten was. Daar kwam ik al snel in de
coördinatiegroep terecht. Bij BONK organiseerde ik acties en ik schreef een
krant vol samen met andere mensen. Ik
zat er nog maar net bij toen een van de
mensen van BONK, Peter Custers, een lezing hield over de ontwikkelingen in de
linkse beweging in de Filippijnen. Hij
vertelde wat er allemaal gebeurde, alsof
hij er zelf bij was. Het was de eerste keer
dat ik zag dat je zoiets kon doen, zo analyseren, over waar je staat, waar andere
mensen staan, wat er gebeurt. Dat was
voor mij een eye-opener.
BONK hield na een paar jaar op te bestaan en AMOK wilde BONK wel min of
meer opnemen in hun tijdschrift. Samen
met nog iemand ging ik mee als redactielid én met Truke Kranendonk, dat was
een oude anarchiste die bij de Vredesaktiekrant werkte, die toen ook stopte.
En bij AMOK, wat doen ze daar?
“Schrijven, studeren. Ik had al wel korte
berichten geschreven, maar dat was met
veel moeite. Mijn eerste lange artikel voor
AMOK ging over BONK. Iemand van
AMOK heeft me geholpen om het artikel
beter te maken. Dus daar leerde ik beter
schrijven. Mijn tweede artikel ging over
straaljagers naar Turkije. Ha, en juist toen
ik dat aan het schrijven was, hakte Kees
Koning samen met Co van Melle in
Woensdrecht met mokers en bijlen twee
van die straaljagers in elkaar. Dat was in
de nacht van ’88 op ’89. En zo rol je dan
ergens in waar je niet aan gewend bent –
ik had wat je tegenwoordig vmbo noemt
gevolgd en ineens zat ik tussen allemaal
academici. Dat maakte het wel moeilijk.
Maar ik wilde heel graag, dus als ik een
artikel niet snapte las ik het vier keer, tot
ik het wel snapte.”
Je zat in verschillende
antimilitaristische groepen. Ook in
MariNEE. Wat was dat?
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“Je had in Amsterdam een onderzoeksgroep, GRAM, Groep Amsterdamse Anti-Militaristen. Die deden onderzoek
naar het gebruik van marineschepen
door de NAVO en het invliegen van troepen uit de Verenigde Staten via Schiphol.
Daar waren geheime documenten over,
contracten tussen de Nederlandse en de
Amerikaanse overheid. We hebben uitgezocht hoe dat precies zat en daar is een
mooi rapport over verschenen. Later zijn
we ook vlootbezoeken aan de Amsterdamse haven gaan bekijken. We brachten
in kaart welke schepen er kwamen. We
organiseerden protesten en gingen naar
de pers als er kernwapens aan boord waren. Dat vlootbezoekendeel is uitgegroeid tot MariNEE. Dat was rond ’88.
Het is de basis geweest van de Campagne
tegen Wapenhandel. Zo is mijn leven
toch een mooi eenduidig verhaal, een
zeemanszoon, nog steeds, hahaha.”
Eind 1993 werd Martin gevraagd om
een campagne te coördineren van het

Europees Netwerk tegen Wapenhandel
rond wapenhandel naar Indonesië dat
toen onder Soeharto-bewind stond.
“Ja, we wilden solidair zijn met Indonesië
en we wilden vanuit verschillende antiwapenhandelgroepen dat punt aanpakken. Dat werkt alleen maar als iemand
het een beetje coördineert. Maar dat
moest in het Engels en ik kende helemaal
geen Engels, dus toen heb ik me weer ergens doorheen moeten bijten en ben ik in
het Engels gaan werken. Die wapenhandel is bij me blijven hangen en dat is nooit
meer weggegaan. In oktober ’95 werd ik
banenpoolmedewerker bij de Campagne
tegen Wapenhandel. Later is die baan
overgegaan naar het Transnational Institute waarvoor ik onder meer een analyse
over de wapenhandel tussen de EU en de
ASEAN heb gemaakt.”
Een eerste betaalde baan. Was dat een
verandering?
“Het maakte niets uit. Ik ben hetzelfde
blijven doen maar ik had wel inkomen, ik

MARTIN BROEK

had iets meer vastigheid. Dat was van belang, want ik was inmiddels ook vader, ik
heb twee jongens van 16 en 14. En ik wilde af van het gezeur van de sollicitatieplicht. Het geld was niet de reden.
In ‘96 ben ik naar Indonesië gegaan.
Dat was een zeer indrukwekkende reis,
omdat op dat moment ook het protest tegen Soeharto op z’n hevigst was. Ik was er
nog geen vier dagen toen in Jakarta een
kantoor door het leger werd ontruimd
waarbij een aantal doden vielen. Overal
waar ik kwam werden mensen om me
heen gearresteerd. Ik was daar om met
plaatselijke groepen te praten. We wilden
weten wat er op een kogelhuls stond of
waar ze mee beschoten werden, we wilden foto’s van voertuigen, zodat wij konden bepalen waar de voertuigen en kogels
vandaan kwamen; die komt uit Duitsland en die komt uit België. Op die manier wilden we meer druk leggen. Maar
de situatie was op dat moment erg geVREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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Nederlandse wapenexport te maken
hadden.
“Daar zijn we lang mee bezig geweest.
Uiteindelijk kregen we iets van 16.000
pagina’s van Economische Zaken. Het
was een heidens karwei om die op volgorde te krijgen en door te spitten. Op
grond van die informatie hebben we dat
boek geschreven. Daarna zijn we doorgegaan met die WOB-procedure, want er
waren nog 32 dozen over militaire contracten en leveranties. Dat is ons aan het

Foto: Bas de Meijer

spannen dus de mensen hadden wel wat
anders aan hun hoofd. Om samenwerking te zoeken was het niet echt de goeie
tijd.
Kort daarna, in ’98, schreef ik voor het
eerst een boek: Nederlandse wapenhandel in de jaren ’90. Daarna begon dat wapenhandelwerk van ons steeds degelijker
vorm te krijgen. Samen met Frank Slijper
die bij AMOK in Groningen zat, heb ik
lang de Campagne tegen Wapenhandel
gedreven. Het eerste grote succes was een

CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL MET AANHANG BIEDT AAN DE STAATSSECRETARIS VAN
ECONOMISCHE ZAKEN 3000 HANDTEKENINGEN AAN TEGEN DE LEVERING VAN MARINESCHEPEN
AAN INDONESIË, DEN HAAG, 2 JUNI 2005

embargo van wapens naar India en Pakistan, belangrijke klanten van de Nederlandse wapenindustrie. Een Kamerlid
van de PvdA, Thanasis Apostolou, vond
het belangrijk en die heeft zijn collega
van het CDA, Henk de Haan, overtuigd
en uiteindelijk was er een kamermeerderheid. Dat heeft wapenfabrikant Hollandse Signaal tientallen miljoenen euro’s gekost. India en Pakistan hebben jarenlang
geen Nederlandse wapentechnologie
ontvangen.”
In 2003 schreven Frank Slijper en
Martin het boek: Explosieve Materie;
Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
Omdat de overheid vanwege ‘het
landsbelang’ zo weinig mogelijk
informatie verstrekt over internationale
wapenhandel, deden ze een beroep op
de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)
om alle stukken te krijgen die met
6
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eind van de procedure geweigerd. Het is
de langste WOB-procedure uit de Nederlandse geschiedenis geworden. Het is een
goed voorbeeld van dat vastbijten in zaken. Ze hebben ons proberen te verdrinken in informatie, maar dat is niet gelukt.”
Je bent tegen wapenhandel. Ben je
ook pacifist?
“Ik ben niet tegen geweld en ook niet
voor. Soms kan geweld noodzakelijk zijn
om grote misstanden aan te pakken. Daar
moet je altijd heel zorgvuldig mee omspringen. Een positief voorbeeld vind ik
wat in Zuid-Afrika gebeurde. Daar werd
de gewapende tak van het verzet ingezet
om het verzet ook uitstraling naar buiten
te geven. Dat was meer tactisch dan strategisch. Nee, ik ben geen pacifist.
Ik ben zelf militair geweest. Dat heeft
een groot voordeel gehad. Bij BONK za-

ten mensen die militairen vreselijk vonden. Maar waarom zou je een groep mensen uitsluiten van jouw strijd om een betere wereld omdat ze toevallig een beroep
hebben dat je niet aanstaat? Het is altijd
de uitdaging om met elkaar in gesprek te
komen en die uitdaging wil ik blijven
aannemen, ook met mensen die in het leger zitten. Er waren heel aardige mensen
bij, er waren ook rotzakken bij, maar in
de antimilitaristische beweging ben ik
ook rotzakken tegen gekomen. Af en toe
was ik het meer eens met het leger dan
met sommige vredesactivisten. Neem
Srebrenica, het leger zei: ‘dat is niet te verdedigen.’ En wat zei het IKV? ‘Er moet
een safe haven worden gecreëerd.’ Nou,
dat is schreeuwend uit de hand gelopen.”
Als ik afscheid wil nemen zegt Martin:
“Ik wil nog een pleidooi houden voor de
kleine clubjes omdat die een onafhankelijke kritische stem hebben. Toen er een
oorlog in Irak moest beginnen in 2003,
was er maar een handjevol mensen dat
dat onverstandig vond. Dat handjevol
mensen kwam uit die kleine clubjes. Zowel Frank als ik liepen onze benen uit ons
lijf om overal praatjes te houden. De grote clubs, PvdA, Pax Christi, IKV, hoorde
je niet of nauwelijks. AMOK, Kerk en
Vrede, Campagne tegen Wapenhandel,
die vonden het onverstandig, zij hebben
ontzettend gelijk gekregen. Die hadden
hun eigen onafhankelijke links-radicale
standpunt, waar ze nooit groot mee zullen worden, maar waardoor ze wel de
juiste conclusie op het juiste moment
trokken.
Mensen zijn vaak wel tegen clusterwapens, tegen landmijnen, tegen kernwapens. Gisteren kwam ik een verhaal tegen: Er gaat radarapparatuur naar Denemarken. Wat is daar mis mee? Het is radarapparatuur die gebruikt wordt voor
het raketschild, dat jaagt de spanningen
tussen Europa en Rusland nog verder op.
Het zijn antimilitaristen die dat punt
naar voren halen. Daarom is het heel belangrijk dat die clubjes blijven bestaan.”
Marian van Stiphout
Meer Martin Broek?
Kijk op broekstukken.blogspot.nl
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25 jaar Kinderrechtenverdrag:
wat heeft het ons gebracht?
Op 22 november 2014 organiseerde het Humanistisch Vredesberaad samen met het
Humanistisch Verbond en de Openbare Bibliotheek Groningen een publieksbijeenkomst
rond de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Op
verschillende manieren werd stilgestaan bij het belang van de rechten en bescherming
van kinderen in tijden van oorlog en vrede. Zo koos een jury de meest bijzondere
kindertekening over vrede en kinderrechten (te bekijken op de website van het
Humanistisch Vredesberaad, rubriek Activiteiten, Tekenen voor vrede), en gaf Mijntje
ten Brummelaar van de Rijksuniversiteit Groningen een lezing over 25 jaar
kinderrechten.1 Bijgaand artikel is gebaseerd op deze lezing.

W

eet u nog wat u deed op
donderdag 20 november
2014? Die donderdag was
een
historische
dag.
Het
Kinderrechtenverdrag bestond exact 25
jaar. Jongvolwassen, als het een mens was
geweest. Genoeg reden voor een feestje.
Op 20 november 1989 werd het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ook
wel het Kinderrechtenverdrag, unaniem
aangenomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het Kinderrechtenverdrag geldt voor ieder kind.
Wereldwijd is het verdrag een van de invloedrijkste verdragen uit onze geschiedenis. Het verdrag bestaat uit 45 artikelen. Aan het Kinderrechtenverdrag kan
een kind rechten ontlenen, zoals het basale recht op non-discriminatie (artikel
2), het belang van kind dient een eerste
overweging te zijn in elke beslissing die
over het kind genomen wordt (artikel 3),
het recht op leven en ontwikkeling (artikel 6), en het recht om gehoord te worden in alle beslissingen die het kind aangaan (artikel 12).
De geboorte van het Kinderrechtenverdrag bracht de wereld in een staat van
euforie. En net zoals bij een bevalling: als
het kind er eenmaal is, vergeet je al gauw
hoeveel werk het heeft gekost om het
kind op de wereld te zetten. Verschillende
ontwikkelingen zijn dan ook voorafgegaan aan de uiteindelijke totstandkoming van het Kinderrechtenverdrag. Zo
kwam al in 1924 de Verklaring van Genève inzake de Rechten van het Kind tot
stand. De afschuwelijkheden van de
Tweede Wereldoorlog zorgden na het
beëindigen van deze oorlog voor een versnelling in het proces wat leidde tot de

Universele Verklaring voor de Rechten
van de Mens (1948), en uiteindelijk ook
de Verklaring voor de Rechten van het
Kind (1959). Dit resulteerde, 65 jaar na
de Genève Verklaring van de Rechten van
het kind, in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989).
De jaren na het ondertekenen van het
Kinderrechtenverdrag was een periode
van vallen en opstaan. Ghana was op 2 februari 1990 het eerste land dat het Kinderrechtenverdrag ratificeerde. Dit betekent dat het zich als staat verplicht om
het Kinderrechtenverdrag na te leven. In
Nederland werd op 6 februari 1995 het
Kinderrechtenverdrag geratificeerd. Het
Kinderrechtenverdrag is het meeste geratificeerde verdrag ter wereld. In totaal
hebben 194 landen het verdrag geratificeerd, met uitzondering van Zuid-Soedan, Somalië en de Verenigde Staten.
Maar wat heeft de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag ons de afgelopen 25
jaar gebracht? Is de positie van kinderen
wereldwijd verbeterd?

KINDERRECHTEN WERELDWIJD
Artikel 22 en 38 van het Kinderrechtenverdrag gaan in op de rechten van vluchtelingenkinderen en kinderen die opgroeien in oorlogssituaties. We kennen
allemaal de beelden van door oorlog verscheurde gebieden die bijna dagelijks via
nieuwsbronnen ons netvlies raken. Zoals
de advertentie van Unicef uit 2014 ons
doet herinneren: ‘De wereld brandt,
maar kinderen hebben ’m niet aangestoken.’ Volgens schattingen van UNHCR
waren er eind 2013 wereldwijd 51,2 miljoen vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden. Bijna de helft van dit aantal is

kind. Het merendeel van deze ontheemden verblijft in vluchtelingenkampen en
opvangcentra in eigen land of buurland.
Slechts een fractie van dit aantal bereikt
Europese lidstaten.
Als we kijken naar artikel 32 van het
Kinderrechtenverdrag, het recht op bescherming tegen kinderarbeid, blijkt volgens Global Labour Office (2013) dat
nog altijd 186 miljoen kinderen aan het
werk zijn in onder andere de landbouw
of industrie en hierdoor niet of nauwelijks naar school gaan. Het recht op onderwijs (artikel 28) wordt hierdoor geschonden.
Artikel 19, 34 en 36 gaan in op bescherming tegen geweld en (seksuele) uitbuiting. In het onlangs verschenen rapport
van Unicef Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children (2014) blijkt dat een aanzienlijk deel
van alle kinderen te maken heeft gehad
met geweld. Dit kan geweld zijn in de
vorm van fysiek geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, of mentaal geweld.
Unicef vermoedt dat de cijfers die in het
rapport genoemd worden, slechts een
deel omvatten van het totale aantal
slachtoffers dat heeft blootgestaan aan
geweld.
Artikel 24 en 27 van het KinderrechVREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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het gebied van welzijn scoren. Bijna alle
kinderen gaan naar school. Kindersterfte
is teruggebracht naar een minimum en
ieder kind heeft in theorie toegang tot
toereikende gezondheidszorg en basisvoorzieningen. Toch worden ook in ons
land kinderen blootgesteld aan vormen
van geweld, mishandeling, mensenhandel en armoede.

sterven er nog altijd jaarlijks 6,6 miljoen
kinderen voor hun vijfde levensjaar en
lijden er ruim 101 miljoen kinderen aan
ondergewicht. Epidemieën als ebola en
de pest zorgen daarnaast voor een spoor
van vernieling in kwetsbare samenlevingen.

In 2010 waren ruim 118.000 kinderen
slachtoffer van kindermishandeling. Ook
overlijdt jaarlijks een aantal kinderen door ernstige nalatigheid in het ouderschap (zie verder: het Nederlands
Jeugdinstituut, dossier kindermishandeling).
Als we kijken naar de onderwijsdeelname van kinderen blijkt dat in 20112012 ruim 10.000 kinderen niet naar
school gingen. Volgens onderzoek van
Herweijer uit 2008 komt schooluitval vaker voor bij kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status.
De groep kinderen die lange tijd onzichtbaar is geweest, is de groep asielzoekerskinderen die in afwachting is van een
recht op verblijf in Nederland. Uit verschillende onderzoeken van Kalverboer
en Zijlstra, onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen, komt naar voren
dat een deel van deze kinderen te maken
heeft met zowel internaliserende als externaliserende problemen zoals angstklachten, depressies, en/of opstandig gedrag. De opvoedingsomgeving van deze
kinderen is niet altijd toereikend. Een si-

tuatie die vaak gekenmerkt wordt door
een gebrek aan perspectief.

INITIATIEVEN

Foto: Joop Blom

tenverdrag omvatten het recht op gezondheidszorg en een toereikende levenstandaard. Hierbij staat de toegang
tot schoon drinkwater, voeding en gezondheidszorg centraal. Spronk (2014)
stelt dat een toereikende levensstandaard
wordt bepaald door de beschikbaarheid,
toegankelijkheid, acceptatie en kwaliteit
van de gezondheidszorg.2 Volgens Unicef

NEDERLAND
Uit een rapport van Unicef uit 2013 blijkt
dat Nederlandse kinderen het hoogst op

FONDS
VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!
Nog altijd voeren er mensen actie voor vrede.
Zij kunnen uw steun goed gebruiken!
Fonds Vredesprojecten steunt kleine radicale
vredesacties aan de basis. Help mee.
Giro 4738565 t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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Is er dan alleen sprake van ellende op de
wereld? Gelukkig zijn er wereldwijd diverse initiatieven genomen om de positie
van kinderen te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan de Millenniumdoelen die
in 2015 behaald zouden moeten worden.
Mede door de inzet van verschillende
kinderrechtenorganisaties ging volgens
Unicef in 2010 ruim 90% van de kinderen naar school. Een voorbeeld van hoe
er op een ‘creatieve manier’ wordt omgegaan met onverwachte zaken als epidemieën komt uit Sierra Leone. Ten tijde
van de uitbraak van de ebola-epidemie
kregen Sierraleoonse kinderen thuis les
via radio en televisie.
Ook in Nederland zijn er verscheidene
initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de positie van kinderen. Zo
hebben wij sinds 2011 een eigen Kinderombudsman die opkomt voor de belangen van kinderen. Daarnaast komt er
maatschappelijk steeds meer aandacht
voor de positie van kinderen. Zo is in Leiden een waar kinderrechtenhuis gevestigd. Meerdere kinderrechtenorganisaties komen op voor de belangen van Nederlandse kinderen, denk bijvoorbeeld
aan Defence for Children, Unicef, en de
Nederlandse Jeugdraad. En ook op scholen wordt meer aandacht besteed aan
kinderrechten aan de hand diverse lespakketten.
De steeds beter wordende samenwerking tussen deze verschillende organisaties draagt mede bij aan de bewustwording dat kinderen, los van volwassenen,
eigen rechten hebben. Het Kinderrechtenverdrag is donderdag 20 november
2014 jong volwassen geworden. Tijd om
het als volwassen te beschouwen?
Mijntje ten Brummelaar
1

2

Mijntje ten Brummelaar is orthopedagoog en
als promovendus verbonden aan het onderzoeks- en expertisecentrum voor kinderen en
vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit
Groningen.
Spronk, S.I. (2014). The Right to Health of
the Child: an analytical exploration of the international normative framework. Dissertation, Antwerpen: intersentia.
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In verbinding met Jeruzalem
Als Amsterdams actiekunstenaar probeer ik
al meer dan tien jaar Palestijnen en Israëliërs
met elkaar te verzoenen. Dit lijkt een hopeloze
zaak te zijn: al meer dan 66 jaar is het conflict
onoplosbaar. Daarom wordt het tijd om
totaal nieuwe vredesinitiatieven naar voren te
schuiven die de huidige impasse kunnen
doorbreken.

KRITISCHE MASSA
De Jerusalem Hug symboliseert een nieuwe weg naar vrede: de weg van het hart.
Ik ben van plan net zo lang met dit vredesevenement door te gaan, totdat alle
muren in de harten van de mensen zijn
geopend voor liefde, vergeving en respect. De 1 km2 grote Oude Stad is de
meest perfecte plek om tot een bundeling
van krachten te komen en een kritische
massa van vredelievenden bijeen te krijgen om een ommekeer naar vrede te rea-

liseren. De inbreng van buitenlandse bezoekers is daarbij van groot belang. Op 2
juni vindt voor de 9e keer de Jerusalem
Hug plaats. U bent van harte welkom om
mee te doen!

PA-IL: DE FEDERATIE
PALESTINA-ISRAËL
Wanneer de bewoners van Jeruzalem
hun hart openen naar elkaar en hun medebewoners als hun gelijken gaan beschouwen, zullen de ongelijkheden tussen hen ook niet meer gewenst zijn. En
wanneer er de intentie bestaat om in een
onverdeeld Jeruzalem met elkaar in vrede te willen wonen, zal de stap ook kunnen worden gezet om dat in het gehele
Heilige Land te realiseren: Palestijnen en
Israëliërs zouden in één land, zonder
grenzen, naast elkaar kunnen leven; als
federatie, met Jeruzalem als hoofdstad.
Bij de deelnemers van de Jerusalem
Hug ontwikkelt zich een nieuwe gedachtegang voor een oplossing voor het conflict: niet een Eén-Staat, niet Twee-Staten, maar een combinatie van beide: een
Drie-Staten-voor-Twee-Volkeren-inEén-Land oplossing. De drie staten zijn
twee staten in één: Palestina en Israël, die
samen gaan in een supranationale federatie, die regeert van de Jordaan tot de
Middellandse Zee. Pa-il betekent, naast

de afkorting van beide staten, ook ‘actie’
in het Hebreeuws en Arabisch.
De federale staat moet supranationaal
zijn om te voorkomen dat de twee deelstaten gedwongen worden één staat te
worden. De nationale staten moeten niet
gebonden zijn aan een specifiek begrensd
grondgebied, zodat elke burger, Palestijn
en Israëliër, kan kiezen om te wonen
waar hij wil en toch kan stemmen voor
zijn eigen nationale parlement. Ook worden zo eventuele toekomstige risico’s van
territoriale conflicten of afscheiding
voorkomen. Arabieren en Joden kiezen
er veelal toch voor om relatief gescheiden
van elkaar te wonen; in hun eigen dorpen, wijken en regio’s waar zij als gemeenschap kunnen vasthouden aan hun
gewoonten en religie.

PERSPECTIEF
Het federale parlement zal worden samengesteld op een 50/50 basis, waardoor
er geen problemen ontstaan tussen de
verschillende bevolkingsgroepen. Het
recht op terugkeer zal, zowel voor Palestijnse vluchtelingen als voor Joden, op
dezelfde manier worden gerespecteerd.
Jeruzalem krijgt een speciale status als
hoofdstad van de Federatie Palestina-Israël.
Veel aspecten van de federatieve staat
VREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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k zie de stad Jeruzalem als de belangrijkste locatie om een vredesproces
tussen Palestijnen en Israëliërs te gaan
realiseren. Het is de enige plek in het
Midden-Oosten waar zowel Palestijnen
als Israëliërs met elkaar leven. Ondanks
dat de Palestijnen in Oost-Jeruzalem zich
in een vrijwel rechteloze positie bevinden, vergeleken met hun Israëlisch medeburgers, blijft het over het algemeen
relatief rustig in de stad. De onderliggende spanningen exploderen pas dan wanneer er aan de status van de Tempelberg
wordt getornd. Toch is de kans om Palestijnen en Israëliërs met elkaar te laten
verzoenen ook het grootst in Jeruzalem.
Een eerste stap naar toenadering is om
niet naar hun verschillen, maar juist naar
hun gemeenschappelijkheden te gaan
kijken.
Wat Palestijnen en Israëliërs met elkaar delen is hun liefde voor de Oude
Stad, die zowel voor joden als voor moslims een heiligdom is. Sedert 2007 organiseer ik elk jaar in Jeruzalem de Jerusalem Hug. Het evenement geeft Palestijnen en Israëliërs een voorproefje van
wat het betekent om samen te leven in
harmonie. Opgezweept door het ritme
van drummers en andere muzikanten,
lopen, dansen en knuffelen de deelnemers hand in hand rondom de muren
van de stad.
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Hoe Syriëgangers
te duiden?

H

Column FEDDEMA

et aantal bekeerlingen – er zijn zelfs artsen
en agenten onder hen – naar de islam nam
na 7/1 (aanslag Parijs) ineens toe. Ook was er na de
onlangs weer brute onthoofdingen van gijzelaars
door IS, geen afname van het aantal jihadisten, die
naar Syriï en Irak willen. Hoe deze paradox in onze
ogen te duiden? Er was rond 20/2 een conferentie in
de VS over hoe (jihad)-extremisme te beteugelen.
Enkele kopstukken uit Europa, o.m. de Rotterdamse
burgemeester van Marokkaanse origine, waren er
bij. Logisch dat ook Obama er een speech hield. Hij
wees daarin op “het gebrek aan economische
vooruitzichten en goede scholen”. Geen slechte
speech op zich. Velen wijzen op de ‘materialistische’
oorzaak van het ‘vluchten’ van jongeren in
jihadisme en andere vormen van geweld.
Minder goed opgeleid en geen baan hebben, zal
zeker meespelen, maar lijkt niettemin niet the
point. Ook niet voor het feit dat zowel in Ottawa na
een aanslag op het parlement eind vorig jaar, als nu
in Frankrijk het aantal bekeerlingen (zelfs met 25%)
naar de in hun ogen ‘activistische’ islam toenam.
Net als in de muffe (en moralistische) jaren ’50,
missen jongeren nu idealisme in onze moderne
samenleving, dus iets dat verheven is, dat erkenning
geeft en hun ziel zal ‘zuiveren’.
Als dit het geval is, dan is dat voor ons een spiegel,
zo niet een aanklacht, dat de mainstream van de
samenleving te weinig bezieling heeft en dat die de
mensen niet blij maakt. Hoe rechtvaardigde de
Bader Meinhof-groep ook alweer hun wandaden
eind vorige eeuw?
Nationalisme, ooit door Einstein de mazelen van de
mensheid genoemd, was vaak ook zo’n vals
surrogaat-idealisme, gericht op het vaderland, waar
je in op kon gaan, geweld voor kon hanteren, ja zelfs
met overgave voor kon sterven. De troost is dat men
na enige tijd door ervaring tot het inzicht komt dat
het vals is, een soort surrogaat, waardoor men er na
veel ellende mee ophoudt.
Maar jammer is het wel, dat elke tijd weer jongeren
– ik heb het nu even niet over de strafrechterlijke
kant en hoe hier aanslagen te voorkomen - in die
valkuil trappen, zoals nu ook de enthousiastelingen
voor het ‘kalifaat’ in Syrië. Het enige lijkt hen er op
te wijzen, dat idealisme veel effectiever is, als je niet
voor angst, haat en destructie oproepend geweld,
maar voor de moed of (liefdes)strategie van
geweldloosheid (ahimsa) kiest. “Mijn grootste
succes,” zei Gandhi ooit, “was dat de Britten mijn
land als vrienden verlieten.”

Hans Feddema
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zijn nader uitgewerkt. Reeds bestaande
oplossingen van langdurige conflicten,
zoals destijds in Zuid-Afrika en NoordIerland, dienen hierbij vaak als voorbeeld. De Pa-il beweging noemt zelfs de
federatieve staatsvorm van België als inspiratiebron voor hun gedachtegoed!
Veel intellectuelen en jongeren uit zowel
Israël als Palestina begroeten de ideeën
van Pa-il. Mensen van buiten Israël en
Palestina kunnen meehelpen dit gedachtegoed aan te vullen en te verspreiden.
Vandaar dat ik ook mijn kennis en ervaring met actievoeren in conflictgebieden
inbreng om in Jeruzalem tot een concrete oplossing van het conflict bij te dragen.
Pa-il richt zich op de opkomende generatie, maar is nog geen politieke partij.
Jongeren houden zich liever afzijdig van
de politiek en geloven niet meer in de
idealen van hun ouders. De Arabische
Lente is overal een hel geworden, net zoals de Bezetting, waartegen het antwoord
van de Palestijnse leiders niet meer als geloofwaardig wordt gezien. In beide volkeren hunkert de opkomende generatie
naar een meer hoopvol perspectief en op
een goede verstandhouding met hun buren. Er ontstaat geleidelijk een besef om
zich te ontdoen van de bestaande politieke partijen die niet in staat zijn gebleken
om oplossingen te vinden voor het
voortslepende conflict.

EPILOOG
Ik ben ervan overtuigd dat alle ellende
veroorzaakt door het toenemend islamitisch fundamentalisme in het MiddenOosten zal verdwijnen wanneer de problemen tussen Palestijnen en Israëliërs
zijn opgelost. Een Federale Staat zal niet
alleen een oplossing zijn voor Palestijnen
en Israëliërs, maar kan ook een voorbeeld worden voor andere gebieden in
het Midden-Oosten. Zo kan er een nieuwe wereldorde ontstaan van volkeren die
in harmonie met elkaar kunnen leven,
ongeacht waar de afzonderlijke individuen uit zo’n volk ook mogen leven.
Rob Schrama
Meer weten?
www.jerusalemhug.org
www.pa-il.org

Foto: GeroGraphy
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Mijn reis naar huis
Geronimo Matulessy, Nederlander van
Molukse afkomst, fotograaf en journalist, is
onlangs in de Molukken geweest en schreef
een brief daarover naar VredesMagazine. De
Molukken zijn een deel van onze niet verwerkte
geschiedenis. Deze brief laat daar een
bijzonder persoonlijk licht op schijnen.

A

mbon, De Molukken, December
2014.
De drang om mijn roots achterna te gaan werd alsmaar groter. Het is een
puzzelstuk die nog ontbreekt bij het creëren van een nog grotere puzzel. Onze onvrijwillige komst in de jaren ’50 leidde tot
tal van incidenten. De gijzelingen rondom ‘De Punt’ en de Indonesische ambassade waren het grote dieptepunt. In de
ogen van de eerste generatie en tweede
generatie zag/zie je de pijn rondom deze
gebeurtenissen. Mijn opa was een trotse
man en vertelde mij dat ik ooit terug
moest gaan. Nu ben ik 31 jaar oud en wilde ik de grond aanraken en in zijn voetsporen treden. In mijn opinie kleeft
bloed aan de handen van zowel de Nederlandse als Indonesische regering. Anno 2015 wordt het Molukse volk niet erkend zoals wij dat willen zien: onafhankelijkheid, zelfbeschikking voor de Molukken. Toen ik daar was speelde een
vraag constant door mijn hoofd: “Hoe

gaat de Indonesische regering om met
het Molukse volk?”
In 1999 en 2004 vonden heftige burgeroorlogen plaats op de Molukken. De
strijd tussen moslims en christenen hebben geleid tot vele doden en gewonden.
Tijdens de vele gesprekken die ik op de
veranda met mijn oom heb gevoerd zie je
de littekens op zijn ziel. Mannen, vrouwen en kinderen werden bruut voor zijn
ogen met kapmessen vermoord. Het Indonesische leger beschermde haar volk
niet van een onderlinge afslachting. Op
Youtube circuleren beelden van jihadisten die samen met het leger op christenen vuren. Ondertussen beschermt Nederland zijn handelsbelangen met Indonesië, het land dat tot op heden de mensenrechten keer op keer schendt. Een ander voorbeeld zijn de politieke gevangen
die in 2007 en 2014 gevangen zijn genomen na het hijsen van de Molukse vlag
op de Molukken. Amnesty International
schonk het afgelopen jaar nog aandacht
aan deze kwestie.
Wat mij direct opviel is de grote armoede en vervuiling in Ambon-stad. Het
centrum van de Molukken waar de
meeste werkgelegenheid is. Je ziet dat de
politie en overheid de andere kant opkijkt, voor de enorme vervuiling is kennelijk geen oplossing te vinden. De beste
banen worden op grote schaal verdeeld

TAXISTANDPLAATS IN KOTA AMBON (AMBON
STAD) MET OP DE ACHTERGROND DE BERGEN

onder de transmigranten, mensen afkomstig uit andere delen van Indonesië.
Het Molukse volk, waaronder mijn familie en kamponggenoten, is het ‘arbeidersvolk’. De grote aanwezigheid van militairen en politie is opvallend te noemen.
Desalniettemin gaan de moslims en
christenen vreedzaam met elkaar om. In
mijn ogen een goede ontwikkeling omdat stabiliteit gewenst is na de twee bloedige burgeroorlogen.
Het schandalige handelen van de Indonesische regering heeft mijn reis naar
‘huis’ niet bedorven. Ik heb genoten van
mijn weerzien met mijn familie, kampong en roots. Ik heb een Nederlands
paspoort maar een Moluks hart. Het
schandalige handelen van de Indonesische en Nederlandse regeringen heeft me
strijdbaarder gemaakt, maar ik heb wel
ingezien dat er naast de prachtige stranden en omgeving een moeilijke en lange
strijd moet plaatsvinden om onafhankelijk te worden. Maar zoals wij Molukkers
altijd zeggen: “Apa datang dari muka,
jangan underé!” (Wat ons ook tegemoet
mocht treden, nimmer zullen wij wijken!).
Geronimo Matulessy
VREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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D

at de bevolking van de SovjetUnie zwaar geleden heeft onder
de verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog, valt af te lezen aan
de aantallen slachtoffers. In de statistieken staat de Sovjet-Unie aan de top met
ruim 23,5 miljoen slachtoffers. Dat is bijna een derde van het geschatte totaal aantal omgekomenen als gevolg van de oorlog. China staat op de tweede plaats met
19,5 miljoen doden en op verre afstand
volgt pas Duitsland als derde met 7,5
miljoen slachtoffers. Polen volgt daarop
met 5 miljoen oorlogsdoden en Nederlands-Indië sluit de treurige top-vijf met
4 miljoen slachtoffers.
Onder de omgekomenen bevinden
zich vele dwangarbeiders. Eind 1944 waren er bijna zes miljoen buitenlandse arbeidskrachten uit vrijwel alle Europese
landen ‘vrijwillig’ of gedwongen werkzaam in het Derde Rijk. Een derde daarvan waren vrouwen, de overgrote meerderheid van hen afkomstig uit de SovjetUnie. Over die vrouwen gaat Ostarbeit,
een bijna vergeten groep die in sommige
opzichten zwaarder heeft geleden dan
hun mannelijke collega’s, want gediscrimineerd als ‘Ostlander’ én als vrouw.
Beide groepen kwamen na de oorlog
ook nog eens van de regen in de drup terecht. Stalin had immers gedecreteerd,
dat de vijand verslagen moest worden en
dat men daartoe moest vechten tot de
dood erop volgde. Wie dwangarbeid had
verricht en in leven was gebleven, had
zich onvoldoende verzet, was derhalve
collaborateur en kon rechtstreeks door
naar Siberië. Bereikten de remigranten
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Collectie Bas van der Plas

In Ostarbeit. Sovjetslavinnen voor nazi-Duitsland
documenteert Bas van der Plas de
geschiedenis van de ruim twee miljoen
Russische vrouwen die naar Duitsland werden
gestuurd om te werken, en van wie enkele
duizenden na de oorlog terechtkwamen in
Nederland, met een Nederlander die ze in
Duitsland ontmoet hadden, waardoor ze
kans zagen terugkeer naar hun vooralsnog
ongewisse vaderland uit te stellen. In veel
gevallen werd het uitstel afstel.

Collectie Bas van der Plas

Sovjetslavinnen voor
nazi-Duitsland

ARBEITSKARTE VAN EEN
OSTARBEITERIN

toch hun eigen dorp, dan werden ze daar
met de nek aangekeken en al gauw gearresteerd en weggevoerd. Pas in het midden van de jaren tachtig veranderde de
kijk op collaboratie en groeide het besef,
dat de meesten geen keuze hadden en op
den duur zelfs, dat er ook gradaties waren in de mate van vrijwilligheid van degenen die zich destijds voor de Arbeitseinsatz hadden aangemeld.
De westelijke delen van de SovjetUnie, inclusief Oekraïne, de Baltische
staten en een groot deel van Wit-Rusland
hebben drie jaar het Duitse terreurbewind moeten doorstaan. Delen van Centraal-Rusland waren bijna twee jaar door
de nazi’s bezet. Het bezette grondgebied
werd in drie zones verdeeld. Gebied dat
grensde aan de fronten werd de ‘evacuatiezone’, 30-50 kilometer breed. Daar
werd de hele burgerbevolking gedwongen zich naar het bezette achterland te
verplaatsen. Als ‘landverhuizers’ werden
de ontheemden ondergebracht in huizen
van de lokale bewoners of in kampen,
verlaten panden, varkensstallen en schuren. Hoe ze aan eten kwamen, moesten ze
grotendeels zelf uitzoeken. In een van de
kampen werd eens per dag alleen een waterige soep verstrekt.

“IK LEEF IN EEN DUITS GEZIN EN VOEL ME
GEWELDIG. KOM NAAR DUITSLAND
OM TE HELPEN MET DE ECONOMIE”

In de beide andere zones was het leven
iets dragelijker, maar werd een regime
gehandhaafd, waarbij van de bewoners
geëist werd, dat zij communisten en partizanen onverwijld aangaven, op straffe
van executie bij het ontlopen van die
plicht. Aanvankelijk hebben enige duizenden Russen, Wit-Russen en Oekraïners zich bij de Duitsers gemeld om voor
hen te werken. Deze werden voor een
groot deel geïncorporeerd in de
Wehrmacht en ingezet bij de aanleg van
wegen, het bouwen van bruggen enzovoort. In de loop van 1942 kregen velen
bewakingswerk, om Duitse militairen die
nodig waren aan het front te vervangen.
Aan het eind van 1942 ging het Duitse
Commando ook over tot gedwongen
mobilisatie van voor militaire dienst geschikte mannen van 18-50 jaar. Wie niet
wilde werd op transport naar Duitsland
gesteld, om dwangarbeid te verrichten.
Van der Plas beschrijft talrijke varianten
van onderdrukking en willekeur bij het
aanwerven en uiteindelijk eenvoudigweg
oppakken van kandidaten voor dwang-
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arbeid. In totaal werden bijna vijf miljoen Sovjetburgers voor dwangarbeid
naar Duitsland gestuurd. Door het Neurenbergtribunaal werd deze massale gedwongen deportatie in de categorie oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menselijkheid geplaatst.
Interessant is de aandacht die Van der
Plas besteedt aan de opportunistische
verschuiving in het denken van de nazi’s
over de positie van de vrouw. Van aanvankelijk schijnbaar verheven gedachten
over de vrouwelijke rol ging het al snel
naar gelijkschakeling qua inzet met
zwaar mannenwerk, tot de uiteindelijke
maximale vernedering, die tot dan toe in
de geschiedenis alleen slaven was overkomen. De term Sovjetslavinnen uit de ondertitel is niet overdreven, als je het relaas
van deze vrouwen leest. De arbeidskrachten uit het oosten werden in Duitsland sowieso al met vijandigheid ontvangen. Zij werden verplicht een symbool
met het woord OST op hun kleding te
dragen, kregen minder voedselrantsoenen dan de arbeidskrachten uit het westen en werden gedwongen om nagenoeg
gratis te werken. Ze stonden voortdurend bloot aan racistische verachting, beschouwd als ze werden als Untermenschen. Aan de – soms nog heel jonge –
vrouwen vergrepen met name kampleiders en werkplaatsbazen zich regelmatig,
onder dwang of door privileges in het
vooruitzicht te stellen.
Van der Plas heeft met veel moeite een
aantal van de nog levende Ostarbeiterinnen weten op te sporen, zowel in (Wit)Rusland als in Oekraïne en ook enkele
in Nederland en hen aan het praten weten te krijgen over hun afschuwelijke belevenissen in die tijd. Hij heeft dagboeken van hen bestudeerd, correspondentie en documenten (waarvan er diverse in
zijn boek worden afgebeeld) en hij heeft
uitgebreid archiefonderzoek gedaan.
Sommige van deze vrouwen hadden hun
relaas eerder zelfs niet aan hun eigen kinderen durven vertellen. Het resultaat is
een indrukwekkend, goed geschreven
boekwerk, waarin nog tijdig mensen die
het leed aan den lijve hebben ondervonden zelf hun getuigenis hebben kunnen
geven.
Boudewijn Chorus
Bas van der Plas, Ostarbeit. Sovjetslavinnen voor
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JSF achterhaald

O

ver de aanschaf door Nederland van de F-35
Lightning II, beter bekend als de Joint Strike
Fighter, is het al een tijdje stil. Misschien vanwege
problemen bij de ontwikkeling van dit
gevechtstoestel. Er is een reeks van defecten aan het
licht gekomen, waardoor het Amerikaanse
ministerie van defensie het vliegen met
testtoestellen al enkele keren heeft stilgelegd. De
moeilijkheden lopen uiteen van scheurtjes in het
turbineblad van de eenmotorige JSF tot versneld
afbladderen van de radar-absorberende verf
(onderdeel van de stealth-technologie die het
vliegtuig onzichtbaar zou moeten maken voor
radars). De stilte rond het JSF-project kan ook uit
politieke opportuniteit ontstaan zijn. Het kabinet
Rutte II heeft immers lang en breed besloten dat
Nederland vanaf 2017 37 toestellen gaat
aanschaffen. Wat de kosten betreft wordt rekening
gehouden met zo’n 4,5 miljard euro, al heeft de
Rekenkamer een en andermaal duidelijk gemaakt,
dat die raming vol onzekerheden zit. Per JSF gaat het
dus niet om aanschafkosten van 35 miljoen, het
bedrag waarvan in 2000 nog sprake was, toen de
onderhandelingen met de Amerikanen startten,
maar om en nabij de 121 miljoen euro.
Inmiddels is het echter ook denkbaar, dat andere
ontwikkelingen in het spel zijn, die de militaire
waarde van de F-35 behoorlijk ondermijnen. Ten
eerste wijzen experts op innovaties in de
sensortechnologie, waardoor de kern van het
stealth-verkoopargument wel eens rap waardeloos
kan worden. Dan gaat het over tracering van de
warmtebron, die de motor van de JSF hoe dan ook is.
Ten tweede: de verschuiving van bemande naar
onbemande vliegtuigen voor militaire doeleinden
gaat snel. Het aantal drone-operators dat in de VS
wordt opgeleid overtreft al ruim de hoeveelheid
piloten in opleiding. Drones kunnen al zware wapens
met zich mee voeren. De stap naar atoomwapens per
drone zou niet heel groot meer zijn. De ‘noodzaak’
tot het aanschaffen van de JSF in Nederland werd
besmuikt onderbouwd met de bewering dat de
nieuwe generatie atoomwapens die in de komende
jaren op de vliegbasis Volkel de huidige bommen
moeten vervangen niet onder de Nederlandse F-16’s
kunnen worden gemonteerd. De PvdA heeft
uiteindelijk ingestemd met de aanschaf, mits los van
de nucleaire optie. Nu de verwachting in kringen van
militaire luchtvaartexperts is, dat op afzienbare
termijn drones ontwikkeld zijn die atoomwapens
kunnen vervoeren, wordt dat standpunt met de dag
realistischer. De JSF zou dan inderdaad niet voor de
atoomtaken worden aangeschaft. Waarvoor dan wel,
is de vraag die overblijft.

Column CHORUS
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nazi-Duitsland. Papieren Tijger, Breda 2014. 176
blz., ? 17,50.
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Springstof
IDEX

ABP uit Indiaas kernwapenbedrijf

O

P

p het moment van schrijven is de
grote wapenbeurs IDEX in Abu
Dhabi (VAE) in volle gang. Nederland is
met een stevige delegatie van zo’n dertig
bedrijven aanwezig, als onderdeel van
een economische missie onder leiding
van minister Hennis van defensie. Hiermee wordt de Nederlandse wapen- en
veiligheidsindustrie in de markt gezet in
een zeer explosieve regio, waar veel landen het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. In totaal worden op de IDEX
ruim 80.000 bezoekers verwacht, waaronder veel officiële vertegenwoordigers
van landen uit het Midden-Oosten en
Noord-Afrika. De autocratische regimes
gebruiken de beurs steevast om massaal
wapens in te slaan. Defensiebudgetten in
de regio stijgen snel, waarmee ze daar een
aantrekkelijke groeimarkt voor de wapenindustrie vormt, nu wapenverkopen
in Europa en Noord-Amerika stagneren.
Op de eerste dag van de IDEX sloot de
krijgsmacht van de VAE al contracten
voor 2 miljard dollar aan nieuwe wapenaankopen. Een belangrijk onderdeel
daarvan, goed voor de helft van dit bedrag, was de aanschaf van een satellietsysteem bij de Europese wapengiganten
Airbus en Thales, die deels in Nederland
gevestigd zijn.
Op de beurs klinkt de roep om (Westerse) wapenexportrestricties naar landen in Midden-Oosten te versoepelen.
Onder het mom van het bewapenen van
bondgenoten in de strijd tegen de IS, een
bewering waar al genoeg vraagtekens bij
te plaatsen zijn, tracht men zo de wapenindustrie ter wille te zijn.
Stop Wapenhandel voerde campagne
tegen de Nederlandse wapenhandelsmissie naar de IDEX en riep de regering op
deze te annuleren en wapenexport naar
het Midden-Oosten te stoppen. Aan de
Vaste Kamercommissie voor defensie
werd een petitie overhandigd, die werd
ondersteund door ruime media-aandacht voor de gang naar de wapenbeurs.
GroenLinks en de SP keerden zich expliciet tegen de missie van minister Hennis,
de meeste andere partijen zagen geen
problemen in het promoten van Nederlandse wapens voor een in brand staande
regio.
14
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ensioenfonds ABP liet half januari
weten dat het haar aandelen in het
Indiase Larsen & Toubro af heeft gestoten, omdat het bedrijf geen uitsluitsel
geeft over betrokkenheid bij het Indiase
kernwapenprogramma. Hoewel ABP al
in april 2014 door Stop Wapenhandel
werd gewezen op de rol die Larsen & Toubro speelt in de ontwikkeling en productie van nieuwe nucleaire onderzeeërs,
duurde het uiteindelijk nog negen maanden voordat het pensioenfonds actie ondernam. Het doet daarmee niets anders
dan zich aan haar eigen beleid houden,
dat investeringen in kernwapens als strijdig met bepalingen van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) verbiedt. Het is
overduidelijk dat de kernwapenontwikkeling van India en Pakistan in strijd zijn
met het NPV.
PAX, dat de investeringen in het najaar
van 2014 opnieuw aankaartte bij ABP, en
Stop Wapenhandel zijn blij dat de aandelen in Larsen & Toubro zijn afgestoten,

maar blijven kritisch over het beleid van
ABP. PAX: “Nog beter zou echter zijn als
ABP besluit dezelfde redenering ook toe
te passen op bedrijven die kernwapens
produceren voor China, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Rusland en de VS, de
vijf landen die gezamenlijk meer dan
95% van alle kernwapens wereldwijd in
hun bezit hebben en een verplichting tot
ontwapenen hebben getekend.” Ook die
verplichting tot ontwapenen is namelijk
opgenomen in het NPV, maar de genoemde ‘officiële’ kernwapenstaten trekken zich daar niets van aan en bevinden
zich alle vijf in een moderniseringsronde
van de nucleaire arsenalen.
Stop Wapenhandel vindt de stap van
ABP positief, maar geen schouderklopje
waard, omdat het “haar uiterst dubieuze
investeringsbeleid” ermee probeert “te
greenwashen”. Wel toont het afstoten van
de aandelen Larsen & Toubro aan dat acties voor desinvestering van kernwapens
nodig zijn en succes kunnen hebben.

Militaire schepen Damen
voor Azerbeidzjan?

E

ind januari vond het World Economic Forum in Davos plaats. Directievoorzitter Kommer Damen van
scheepsbouwer Damen had daar een
gesprek met de president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev. Damen sprak
daar de intentie uit om onder meer militaire schepen aan het land te gaan leveren.
Azerbeidzjan ligt aan de Kaspische
Zee in de roerige Kaukasus. Momenteel is het verwikkeld in een wapenwedloop met buurland Armenië. Het
door de Duitse overheid gefinancierde
Bonn International Center for Conversion rekent in een rapport Armenië en
Azerbeidzjan tot de tien zwaarst gemilitariseerde landen ter wereld.
Human Rights Watch stelt in haar
jaarrapport over 2014 het volgende
over de huidige situatie in Azer-

beidzjan: “De slechte reputatie van de
Azerbeidzjaanse overheid op het gebied van vrijheid van meningsuiting,
samenkomst en organisatie verslechterde aanzienlijk gedurende het jaar.”
De afgelopen tien jaar is er geen Nederlandse wapenexport naar Azerbeidzjan geweest, er was tot 2012 een
wapenembargo onder de OVSE. Overigens is het nog maar de vraag of voor
een eventuele uitvoer van schepen naar
de krijsmacht van Azerbeidzjan een
wapenexportvergunning nodig is. Ondanks het overduidelijke militaire karakter van schepen, blijkt de overheid
vaak van mening dat zij buiten de definitie van ‘militaire goederen’ vallen,
omdat zij bij levering niet bewapend
zijn.
(met dank aan Martin Broek)
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Gloort democratisch licht
aan de Cubaanse horizon?

Het is drukker dan anders bij aankomst op de luchthaven Jose Marti van
Havana. Nooit eerder stond ik zo lang
in de rij met paspoort en visum in mijn
hand geklemd. De oorzaak van deze
vertraging wordt duidelijk wanneer
de beambte me vragen stelt.
“Bent u het afgelopen jaar in Afrika
geweest, meneer?”

W

anneer ik ontkennend antwoord, wordt me gevraagd
of ik dan misschien vrienden of kennissen recentelijk heb gesproken die in Afrika geweest waren. Ik besloot ook deze vraag negatief te beantwoorden. De vrouwelijke jonge beambte
bekeek mijn paspoort van voren naar
achteren en bestudeerde iedere stempel
die ze zag. “Heeft u nog een tweede paspoort?” vroeg ze me toen. Ongetwijfeld
zag ze de visastempels van Senegal, Burkina Faso, Ivoorkust en Togo. Ze waren in

2013 afgegeven, dus meer dan een jaar
geleden. Ik werd gelukkig niet met dezelfde vlucht teruggestuurd naar waar ik
vandaan kwam. Bienvenido.
Het internationale festival van de nieuwe Latijns-Amerikaanse film begon op 4
december 2014 met de spetterende Argentijnse openingsfilm Relatos Salvajes,
in Nederlands als Wild Tales uitgebracht,
een film van Damián Szifrón in coproductie met Agustin en Pedro Almodovar,
gebaseerd op zes verschillende absurdistische verhalen. Het grootste theater van
Cuba, namelijk het Karl Marx-theater
met 5.500 zitplaatsen, was daarvoor beschikbaar gesteld. De focus van de opening lag op de recentelijk overleden
schrijver Gabriel Garcia Marquez, een
van de oprichters van de New Latin American Film Foundation (1985), bekende
ambassadeur en voorvechter van het
filmfestival, die tevens jarenlang betrokken was geweest bij de Cubaanse filmacademie.

IN DE RIJ VOOR HET FILMFESTIVAL
CUBA, DECEMBER, 2014

De zaal was afgeladen vol toen het concert van Pablo Milanés de aftrap gaf voor
de opening. Jammer voor hen die al uren
in de rij hadden gestaan om een plaatskaart te bemachtigen en onverrichter zaken naar huis terug moesten.
De Cubanen zijn hongerig naar film.
En dat is op het festival goed te merken.
De staatstelevisie en het officiële cinemacircuit kunnen niet wedijveren met de
booming business van het audiovisuele
materiaal wat in de illegaliteit op DVD te
bewonderen is. Home videos kijken is een
nationale sport geworden. Daar kan de
Cubaanse overheid niet veel aan doen.
Haar tegenbod van (kwalitatief goede)
televisieprogramma’s blijkt een vergeefse
poging.
De 36ste editie van het festival heeft alles uit de kast gehaald om de Cubanen
naar de bioscopen te krijgen. De focus lag
2-2014
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de vertoning van een filmselectie met als
thema Hommage aan de Amerikaanse
filmmakers Eugene Jarecki, Jim Jarmusch en Sara Driver.
In Cine ‘Yara’ zag ik de debuutfilm van
de Cubaanse Marilyn Solaya. Haar eerste
speelfilm Vestido de Novia is gebaseerd
op het historische verhaal van iemand
die een operatie tot geslachtsverandering
had ondergaan. Solaya had in 2010 al een
documentaire over dit onderwerp gemaakt (el cuerpo equivocado), maar de
speelfilm trekt het onderwerp breder.
Het gaat niet alleen over transseksuelen
in Cuba, maar betrekt ook mensenrechten zoals rechten van homoseksuelen en
gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De film hekelt tevens politiegeweld
en politieke repressie in Cuba.
Het verhaal speelt zich af in 1994, een

Foto: Rob Brouwer

op kwalitatief goede projecties in beeld
en geluid. Hiertoe werd een nieuwe digitale projector aangeschaft en werd er in
samenwerking met een Spaans bedrijf
nog twee van deze projectoren ter beschikking gesteld voor de duur van het
festival.
Er waren dit jaar dus heel wat minder
technische problemen tijdens de filmprojecties dan een jaar geleden. Goed te
merken aan het aantal bezoekers, vooral
bij speelfilms. Het enthousiasme van het
Cubaanse publiek was ook te danken aan
de nieuwe zeven Cubaanse speelfilms
waarvan er zes geselecteerd waren voor
de verschillende competities. De zalen
waren vol, overvol. Bezoekers zaten zelfs
op de trappen in de zaal. En velen stonden nog buiten in de rij, in de hoop binnen te komen.

TELEFONEREN MET DE PUBLIEKE TELEFOON

Het festival met een selectie van 116
films, was opgedeeld in een aantal thema’s zoals de ‘lange speelfilm’, de ‘halflange speelfilm’, de ‘korte film’, ‘Documentaire’ en ‘Animatie’. Daarnaast de categorieën ‘Eerste Debuut Film’ (Opera Prima), ‘De herinnering’ met speelfilms en
documentaires, ‘Steden en landschappen’ en ‘Muziek, Camera Actie’. Verder
otras latitudes – films uit andere filmfestivals zoals die van Vancouver, Trinidad en
Tobago. Al dan niet gekoppeld aan een
nominatie voor een prijs.
Opvallend was de grote hoeveelheid
films uit landen zoals Turkije, Frankrijk,
Spanje, Duitsland en Italië. Opmerkelijk
ook – in het licht van de politieke verhouding met de Verenigde Staten – was
16
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jaar waarin vele Cubanen op gammele
vlotjes met opgeblazen autobanden probeerden het eiland te verlaten door de
145 kilometer lange oversteek naar Miami te wagen. Zeer velen hebben dit toen
met de dood moeten bekopen.
Ik was in die tijd correspondent voor
Twee Vandaag en filmde deze uittocht op
de stranden bij Havana. Dit gebeuren
staat bekend als de Maleconazo. De eerste
keer sinds de Cubaanse revolutie dat Cubanen de straat op gingen en demonstreerden tegen het bewind van Fidel Castro. Bijna onvoorstelbaar dat deze filmscènes de Cubaanse censuur hebben
doorstaan. Te oordelen naar de reacties
tijdens de voorstelling, was het publiek
ook zeer verrast te zien dat dit onderwerp
zo openlijk in de film werd gevisualiseerd. De vraag roept zich op of er ver-

gaande veranderingen in Cuba op til zijn
betreffende vrijheid van meningsuiting.
Vijftien jaar geleden was de vertoning
van de film Fresa en Chocolate, een Cubaans-Spaans-Mexicaanse coproductie
die met veel prijzen werd bekroond (o.a.
Berlijn en Sundance), nog een buitenlandse aangelegenheid. In die tijd werd
de film niet in Cubaanse bioscopen vertoond. De film werd namelijk gezien als
een aanval op het homofobe regime van
Fidel Castro. Het feit dat LGBT-onderwerpen nu uitgebreid aan bod komen op
het Cubaanse festival, zoals in de film Fátima o el Parque de la Fraternidad (Jorge
Perugorría, 2014), getuigt van een open
visie en publieke bespreekbaarheid. De
overheid heeft zelfs instanties opgericht
voor seksuele voorlichting op scholen.
Een andere film die de zorg bekritiseert – met name de geestelijke gezondheidszorg –, is de film La pared de las palabras van Fernando Pérez, 2014. De film
gaat over een moeder die haar zoon, die
in een psychiatrische instelling is opgenomen, in haar eigen huis wil laten wonen. De regisseur is een van de weinige
onafhankelijke regisseurs in Cuba. Zijn
dochter wordt al tientallen jaren als psychiatrisch patiënt verpleegd in een ziekenhuis vlak bij het internationale vliegveld. Daar heerst een microklimaat waar
het erg koud kan worden. Niet lang geleden waren er tien doden onder de patiënten te betreuren, door de invallende kou
en doordat er geen dekens beschikbaar
waren.
Mensenrechten en psychiatrische patiënten: een thema wat op een bijzondere
manier tegen de Cubaanse, sociale achtergrond wordt weergegeven. Communicatie, of gebrek aan communicatie tussen de wereld van de ‘gewone’ mensen en
de psychiatrische patiënten, is het leidmotief in de film.
Het festival werd gehouden voor de
toespraken van Raoul Castro en Barack
Obama op 17 december 2014, die een
eerste stap vormden in de verbetering
van de relaties tussen beide landen en die
breed werden uitgemeten in de media.
Begin januari 2015 werd een aantal politieke gevangenen vrijgelaten. Dit werd
gezien als een van de gedane beloften van
Castro aan Obama. De grote vraag is:
Duidt de filmselectie van dit festival erop
dat een begin is gemaakt om persvrijheid
en vrijheid van meningsuiting te verbeteren in Cuba?
Rob Brouwer
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uit de geschiedenis van de vredesbeweging
In deze reeks, waarin we steeds een aspect van de geschiedenis van de vredesbeweging belichten, nu het
elfde en laatste stukje. Daarin gaat het over de tijd na de Koude Oorlog. De serie is ontleend aan de
tentoonstelling ‘Zicht op Vrede’ van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Deze uit 24 panelen bestaande
tentoonstelling kan (naast vele andere) geleend worden en is ook te zien op www.vredesmuseum.nl.

De vredesbeweging na het einde
van de Koude Oorlog

1

989 viel de Berlijnse Muur. De
Koude Oorlog kwam tot een eind
en het Sovjet-imperium viel uiteen. Opmerkelijk is dat dit allemaal zonder veel geweld gebeurde. De angst voor
een atoomoorlog verdween en jonge
mannen hoefden niet meer in militaire
dienst. De vredesbeweging leek niet meer
zo nodig en de aanhang ervan liep sterk
terug. Toch werden Nederlandse soldaten veel vaker dan in de Koude Oorlog
betrokken bij oorlogshandelingen. Die
werden nu vredesoperaties genoemd. De
meeste vredesorganisaties (maar niet
IKV/PAX) protesteerden tegen deze militaire inzet. Ze vonden weinig gehoor. In
de samenleving leeft nog sterk het gevoel
dat wij, het Westen, problemen waar ook
ter wereld kunnen oplossen met onze
ongeëvenaarde militaire macht. Soms
wordt dit zelfs als een morele plicht gezien. Pas recent breekt, ook buiten de

vredesbeweging, het inzicht door dat militair ingrijpen de situatie wel verandert
maar lang niet altijd verbetert. Denk b.v.
aan Irak, Afghanistan en Libië.
Je zou kunnen zeggen dat de vredesbeweging de tijd niet mee heeft. Toch waren
er ook in deze periode successen. De acties tegen clusterbommen vonden gehoor. De wapenhandel en de atoombommen, die ook in Nederland liggen, nog
steeds, en de vrede – als meer algemeen
thema –bleven op de politieke agenda.
Niet in de laatste plaats door de inspanningen en acties van de vredesbeweging.
In deze periode ontstond de digitale
wereld. Een geheel nieuw werkveld dat
algauw ook benut werd voor acties en activiteiten gericht op vrede en verzet tegen
militarisme. Hier moet de onlangs overleden Boyd Noorda genoemd worden.
Hij hielp veel vredesorganisaties de stap
naar het internet te maken. De door hem

opgerichte Vredessite (www.vredessite.
nl) bestaat nog steeds. Lezers van dit blad
die niet kunnen wachten op het volgende
nummer, treffen daar o.a. actueel vredesnieuws aan.
Tegenwoordig heeft natuurlijk elke
vredesorganisatie zijn eigen website.
Sommige stijgen uit boven het niveau
van een simpele organisatiesite. Dat is
b.v. het geval met www.vredesmuseum.
nl. Die site bevat een uitgebreid virtueel
vredesmuseum dat zich in internetpopulariteit kan meten met de grote Nederlandse musea. Daarnaast blijken met name de sociale media geschikt om, zonder
meteen een organisatie op te zetten, tot
snelle actie te komen. Peace in Goma, opgezet op Facebook door de Amsterdamse
studente Nikish Vita is daar een voorbeeld van.
Chris Geerse

WILPF 100 jaar

B

ijna 100 jaar geleden kwamen
meer dan 1.000 vrouwen uit 12
landen bijeen in Den Haag om te
protesteren tegen de Eerste Wereldoorlog
en voorwaarden te formuleren voor een
duurzame vrede. Uit deze unieke conferentie, waarvan Aletta Jacobs één van de
organisatoren was, is de Women’s International League for Peace and Freedom
(WILPF) ontstaan.
Wederom in Den Haag wil WILPF
eind april 2015 haar 100-jarig bestaan
feestelijk vieren met een internationaal
congres in het Vredespaleis (alleen
toegankelijk voor WILPF-afdelingen) en
waar een borstbeeld van Aletta Jacobs
wordt onthuld. Daarna is er een publieksconferentie.

Onder het motto ‘Women’s Power to
Stop War’ wordt van 27-29 april 2015 in
het Wereldforum een groots opgezette
publieksconferentie gehouden. Deze
conferentie omvat een breed scala aan
thema’s zoals: Mensenrechten, Ontwapening, Sociale en Economische Rechtvaardigheid en Duurzaamheid. Deze staan in
het teken van het bevorderen van vrede
en het uitbannen van gewelddadige conflicten.
Het driedaagse programma bestaat uit
diverse onderdelen: plenaire bijeenkomsten, 40 verschillende workshops en
ronde tafel discussies, internationale
sprekers, een markt, tentoonstellingen,
publieke acties, een muziekfestival en
verschillende creatieve activiteiten.

Ieder is van harte
welkom om een
steentje bij te dragen aan een nieuwe
vredesagenda voor
de 21e eeuw, waarbij juist de oorzaken
van gewelddadige conflicten worden
aangepakt.
Inschrijven als deelnemer via www.
womenstopwar.org. Op deze site treft u
ook nadere informatie aan over de conferentie. De kosten bedragen, inclusief lezingen, workshops en lunches gedurende
3 dagen, €300,-. Voor vragen/reacties:
wilpf.nl@gmail.com
Indien nodig: telefoonnummers:
0345-615105 of 070-3974682
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Jean Cabut, dienstplichtig militair
in de Algerije-oorlog.
Deze tekende hem tot antimilitarist
die zijn geweer
inruilde voor een pen:
Cabu, cartoonist
van scherpe prenten
tegen geweld
en alle drijfveren
van geweld.
Tot hij werd gedood
op 7 januari 2015
op de redactie van Charlie Hebdo.
Jean Cabut is dood;
Maar Cabu blijft leven.

Tekeningen: CABU
Tekst: Jan Schaake

“14 juli moordfeest”

“Wat moeten onze Jihadisten worden?” Ze staan voor het loket van een
arbeidsbureau. De loketbeambte: “Verkeersregelaar?”
18
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“Alles voor het leger, niets voor je gejammer”.
Op collectebus: “Kankerfonds” . Onderaan: “Ontwapen!”
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Een van de eerste tekeningen
tijdens zijn dienst
in het leger in Algerije.

“God bestaat niet!”
In tekstballon:
“Dachetwel!”
19
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Abonnee
worden

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

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

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

Het Vredesmagazine en zijn organisaties
WILPF- WOMEN’S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM
Obrechtstraat 43, 3572 EC Utrecht
023-5252201 / 030-2321745,
info@wilpf.nl, www.wilpf.nl

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

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht
030 8901341
www.vdamok.nl

VD AMOK is de voortzetting van de samenwerking tussen de
Vereniging Dienstweigeraars (VD) en het Antimilitaristies
Onderzoekskollektief (AMOK). We doen onderzoek op het gebied
van oorlog en vrede en leveren zo een bijdrage tot een radicale
vredesbeweging in de vorm van berichtgeving en analyses. Voor
VredesMagazine maken wij de onderzoeksdossiers.
Giften ter ondersteuning van ons documentatiecentrum
en kantoor (waar ook Vredesmagazine wordt gemaakt) zijn
welkom op NL28INGB 0005 5676 07 t.n.v. VD AMOK Utrecht.

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

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

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

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

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

Vredesdiner op 7 november. Thema: bedreiging van onze democratie door oorlogsplannen.
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HUMANISTISCH VREDESBERAAD
Postbus 235, 2300 AE Leiden, 06-31275464,
info@humanistischvredesberaad.nl
www.humanistischvredesberaad.nl

Op de website aandacht voor vredesproces in Midden Oosten en
actie Tekenen Voor Vrede.
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Onderzoeksdossier VD

AMOK

Tekening: Krauze/Red Pepper

OEKRAÏNE en de geografische
NAVO-paradox

De NAVO op mars naar het oosten • Rusland herziet
militaire doctrine • Via oefeningen de oorlog ingezogen •
De Tsjernobyl-factor • Wordt MH17 ons 9/11?
Dit dossier is een product van VD AMOK. Redactie: Kees Kalkman
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De NAVO op mars
naar het oosten
“De Koude Oorlog is nooit geëindigd”, aldus Steven R. Hurst van Associated Press.
“Hij was alleen maar 24 jaar opgeschort. Het duel tussen oost en west over de
Oekraïne maakt dat duidelijk.” Sinds iets meer dan een jaar geleden de volksbeweging
op het Maidan Nezalezhnosti (Onafhankelijkheidsplein) in Kiev een einde maakte aan
het bewind van de Rusland vriendelijk gezinde president Janoekovytsj heeft niet alleen
de Krim zich met flink wat Russische hulp losgemaakt van de rest van de Oekraïne en
zich aangesloten bij de Russische federatie.

O

ok is een burgeroorlog in het
land ontketend en staan de
NAVO en Rusland als kemphanen tegenover elkaar. Na vijfentwintig
jaar gedelibereer over een ‘nieuwe’ NAVO, die wereldwijd moest optreden,
blijkt opeens de ‘oude’ NAVO, dat tot de
tanden gewapende territoriale bondgenootschap, aan een nieuwe levensfase te
beginnen.
De kern van de NAVO is de militaire
organisatie van het atlanticisme, de
hechte verbondenheid van Europa en
Noord-Amerika. Het doel daarvan is om
te voorkomen dat op het Europese conti-

had het ogenschijnlijk voor de hand gelegen om de NAVO op te heffen.
Toch gebeurde dit niet. Vanuit het
Amerikaanse denkraam was er een duidelijk belang bij het voortbestaan van het
bondgenootschap, omdat het de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het Europese continent legitimeerde. Dat sneed
zelfstandige Europese ambities (belichaamd in een vorm van Europese defensie) de pas af en bood bovendien een
uitstekende militaire uitvalsbasis in de
richting van een regio die voor de VS van
cruciaal belang was vanwege de olie, het
Midden-Oosten. Bij de diverse oorlogen
tegen Irak bewees de Europese infrastructuur (met Duitsland als centrale
draaischijf) goede diensten.
Aan de Europese kant lag het wat diffuser. Gebrek aan zelfvertrouwen van
Duitsland (nu het machtigste Europese
land) en tegenstrijdige belangen en verschil in militaire doctrines van de grote
EU-landen maakten het lastig om een
zelfstandige Europese politiek-militaire
strategie uit te werken of om als alternatief een collectief veiligheidssysteem met
het ‘nieuwe’ Rusland te ontwerpen.

BEZETTINGSMACHT

nent een nieuwe wereldmacht ontstaat,
die de andere Europese staten overheerst
en de Amerikaanse wereldheerschappij kan uitdagen tot een strijd om de
macht.
Na de Tweede Wereldoorlog werd al
snel de Sovjet-Unie in dit opzicht vrijwel
de enige tegenstander van betekenis.
Toen deze in 1989 in het stof beet en al na
een paar jaar van het toneel verdween
22
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In het vacuüm zocht de NAVO steeds
naar nieuwe functies om zijn bestaan te
rechtvaardigen. De belangrijkste daarvan
waren het optreden als gewapende arm
van het westerse bondgenootschap bij
oorlogen overal ter wereld en de uitbreiding van de NAVO naar Centraal- en
Oost-Europa. De rol van de NAVO bij internationale interventies was geen overweldigend succes. Al tijdens de Kosovooorlog (1999) kwamen de VS tot de conclusie dat de NAVO voor dat doel geen

geschikte oorlogsmachine was om mee te
werken. Bij de inval in Afghanistan
(2001) werd aangeboden NAVO-bijstand
zonder veel omhaal genegeerd en in de
Irakoorlog speelde het bondgenootschap
geen rol van betekenis. Wel bood de NAVO ter compensatie aan om in Afghanistan (vanaf 2004) de rol van bezettingsmacht te gaan spelen. Na tien jaar kun je
vaststellen dat die bezetting is uitgelopen
op een hernieuwde oorlog en de onderliggende problemen niet heeft opgelost.
De uitbreiding naar het oosten was in
eerste instantie wel een groot succes.
Rusland was in de jaren negentig zwak en
de Centraal-Europese staten waren happig om veiligheidsgaranties van militair
sterkere landen te krijgen, voordat de oude vijand zich weer kon herstellen. Als je
niet koos voor een gezamenlijk Europees
veiligheidsstelsel leek het een logische
stap om de situatie te stabiliseren door
dit vacuüm te vullen. Aan de mondelinge
afspraken met de Sovjet-Unie ten tijde
van de Duitse eenwording om het bondgenootschap niet naar het oosten uit te
breiden hechtten de NAVO-leiders weinig waarde. Die staat was immers al snel
verdwenen. De uitbreiding kwam er en
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COLD RESPONSE OEFENING
IN NOORWEGEN

ging steeds verder. Na de Baltische landen en sommige Balkanlanden kwamen
rond 2006 Georgië en de Oekraïne in het
vizier. De stabiliserende werking van de
NAVO (op de Balkan door oorlog en in
Centraal-Europa op vrijwillige basis)
ging in het tegendeel omslaan.
In het eerste kwartaal van 2014 was de
NAVO in alle rust bezig om een topbijeenkomst begin september in Wales voor
te bereiden. Artikelen van insiders in de
militaire pers van die tijd laten zien dat
het grootste hoofdpijndossier op dat moment de aftocht uit Afghanistan was. De
vertrekkende president Karzai lag dwars
bij het omzetten van de NAVO-vechtmissie in een trainingsmissie. Het land
Oekraïne wordt in deze artikelen niet genoemd.

SNELLE INTERVENTIE
Toen aan het eind van de zomer de NAVO-top werd gehouden, was de situatie
totaal veranderd. Niet alleen had er onder druk van een aanzwellende en zeker
niet geheel geweldloze volksbeweging,
geestdriftig ondersteund door Europese
politici en Amerikaans geld, in Kiev een
machtswisseling plaatsgevonden. Sinds-

dien was de Krim met zijn strategisch belangrijke Russische marinebasis – tot dan
toe onderdeel van de Oekraïne – na een
volksraadpleging in Russische handen en
bevond het uiterste oosten van het land
zich in een toestand van gewapende opstand onder leiding van pro-Russische
separatisten. Maar tot overmaat van
ramp had het Islamitische kalifaat ook
nog eens het halve Iraakse leger onder de
voet gelopen.
Dit laatste beheerste in hoge mate de
discussie, maar daarnaast was duidelijk
dat de crisis in de Oekraïne niet op zijn
beloop zou worden gelaten. Vooral Polen
en de Baltische staten wilden harde tegenmaatregelen en stationering van NAVO-troepen met zwaar materieel op hun
grondgebied. Ondanks uiterlijk vertoon
van eenheid bestond hierover binnen de
NAVO feitelijk groot verschil van mening. De zuidelijke lidstaten zagen de
dreiging van ISIS aan de kim verschijnen
en vonden dat veel belangrijker dan het
verwarde conflict in de Oekraïne. Grote
West-Europese lidstaten wilden vanuit
diverse motieven de tegenstelling met
Rusland niet op de spits drijven en zagen
ook op tegen de kosten, terwijl de aarze-

lende economische opleving toch al te lijden had onder het ingestelde embargo
tegen Rusland. De VS waren altijd bereid
om verbaal flink uit te halen tegen Rusland zonder zich militair en economisch
echt te hoeven committeren.
Het gevonden compromis bestond
eruit om een al bestaand crisismechanisme nieuw leven in te blazen. In het kader
van het aanbod van de NAVO om een
wereldwijde interventiemacht te worden
was in 2003, toen de Irakoorlog al begonnen was, de NATO Response Force
(NRF) opgericht. Deze snelle interventiemacht werd op basis van jaarlijkse
roulatie samengesteld uit eenheden van
de lidstaten en stond onder commando
van een NAVO-hoofdkwartier (Brunssum of Napels). De NRF moest rond
25.000 militairen op de been kunnen
brengen, waarvan de voorhoede ook
toen al binnen een week kon worden ingezet.
Het probleem was echter dat de NRF
tot 2014 nooit was uitgerukt als snelle interventie-eenheid in militaire crisissituaties. Ze was alleen alweer enige tijd geleden gemobiliseerd tijdens de Olympische Spelen in Athene en de Afghaanse
presidentsverkiezingen (beide 2004) en
twee keer voor hulp bij rampen (orkaan
Katrina in 2005 en de aardbeving van
2006 in Pakistan). De vondst in Wales
was om deze al bestaande formatie van
een nieuw jasje te voorzien en op te tuigen als speerpunt. Daartoe werd een
nieuw onderdeel binnen de NRF benoemd als Very High Readiness Joint
Task Force (VHRJTF – zoiets als ‘supersnelle flitsmacht’). Deze zou in 2016 worden gevormd uit een nog nader te bepalen aantal bataljons. Enkele maanden later werd besloten dat om de tijd tot 2016
te overbruggen de drie landen die in 2015
aan de beurt waren om bijdragen te leveren aan de NRF (Duitsland, Nederland
en Noorwegen) dit jaar een interimspeerpunt zouden opstellen van 3-4000
militairen. Deze zouden gewoon in hun
kazerne blijven, maar in geval van alarm
op zeer korte termijn (er is sprake vanaf
twee dagen) kunnen vertrekken naar
Oost-Europa.
De nieuwe snelle interventiemacht is
een onderdeel van een grotere bundel
maatregelen, het Readiness Action Plan.
Andere acties van de NAVO in dit kader:
VREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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– De Baltische luchtpatrouille is versterkt van vier tot 16 gevechtsvliegtuigen.
Deze patrouille voert de NAVO sinds
2004 uit, omdat deze landen niet beschikken over een eigen luchtmacht.
– AWACS-vliegtuigen voeren twee keer
per dag vluchten uit boven Polen en Roemenië om de ontwikkelingen in de Oekraïne en Russische troepenbewegingen
langs de grens te volgen.
– NAVO-eskaders van mijnenjagers en
fregatten patrouilleren in de Baltische
Zee en de Middellandse Zee. In de Zwar-

te Zee verschijnen regelmatig NAVOschepen, waaronder de moderne destroyers van de VS-marine die normaal
zijn gestationeerd in Spanje.
– Regelmatig vinden er NAVO-oefeningen plaats in Centraal- en Oost-Europa, waaronder in september Rapid Trident in de Oekraïne zelf. Die oefeningen
zijn vaak al veel eerder gepland, maar
trekken nu meer publiciteit.
– Een NAVO-hoofdkwartier in het
Poolse Szczecin wordt versterkt en tamelijk symbolische detachementen van tel-

Akkoord Minsk II over de
crisis in de Oekraïne
1. Een onmiddellijk en volledig staakt-hetvuren in bepaalde districten van de regio’s
Donetsk en Luhansk van de Oekraïne en
de strikte naleving daarvan met ingang
van 00.00 uur middernacht (Kiev-tijd) op
15 februari 2015
2. Het terugtrekken van alle zware
wapens door beide partijen over een
gelijke afstand met als doel het instellen
van een veiligheidszone van minimaal 50
km voor artillerie met een kaliber van 100
mm en meer en een veiligheidszone van 70
km voor raketlanceersystemen (MLRS) en
140 km voor MLRS Tornado-S, Uragan,
Smerch en tactische geleide wapensystemen Tocka-U [..]
Het terugtrekken van de bovengenoemde zware wapens moet niet later
beginnen dan de tweede dag na het staakthet-vuren en voltooid zijn binnen 14
dagen. Dit proces zal worden begeleid
door de OVSE met ondersteuning van de
Trilaterale Contactgroep
[..]
4. Op de eerste dag na het terugtrekken
zal een dialoog beginnen over de manier
waarop plaatselijke verkiezingen zullen
worden gehouden in overeenstemming
met de Oekraïense wetgeving en de
Oekraïense wet ‘Over de tijdelijke orde van
lokaal zelfbestuur in bepaalde districten
van de regio’s Donetsk en Luhansk’, en ook
over de toekomst van deze districten
gebaseerd op bovengenoemde wet. [..]
5. Het verlenen van gratie en amnestie
door het uitvaardigen van een wet die
vervolging en bestraffing verbiedt van
personen met betrekking tot
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gebeurtenissen die plaats hebben
gevonden in bepaalde districten van de
regio’s Donetsk en Luhansk van de
Oekraïne.
[..]
11. Een grondwetshervorming in de
Oekraïne met een nieuwe grondwet, die
eind 2015 in werking moet treden en
waarvan het belangrijkste element
decentralisatie is (in aanmerking genomen
de bijzonderheden van bepaalde districten
in de regio’s Donetsk en Luhansk, zoals
overeengekomen met vertegenwoordigers
van deze districten) en ook goedkeuring
van permanente wetgeving tegen het eind
van 2015 over de bijzondere status van
bepaalde districten van de regio’s Donetsk
en Luhansk overeenkomstig de
maatregelen die worden uiteengezet in de
aangehechte voetnoot.
De volgende maatregelen worden
opgenomen in de Oekraïense wet ‘Over de
tijdelijke orde van lokaal zelfbestuur in
bepaalde districten van de regio’s Donetsk
en Luhansk’:
[..]
Recht op zelfbeschikking wat betreft de
taal
[..]
Hulp van centrale uitvoerende instanties
bij grensoverschrijdende samenwerking
van bepaalde districten van de regio’s
Donetsk en Luhansk met regio’s van de
Russische federatie
[..]
Bron: Wikipedia-artikel Minsk II

kens 40 NAVO-militairen worden toegevoegd aan Baltische, Poolse, Bulgaarse en
Roemeense staven. Zij moeten de verplaatsing van de speerpunt naar een bedreigde regio logistiek plannen en als
ontvangstcomité optreden. Daar horen
ook voorwaarts geplaatste materieeldepots bij om de ingestroomde troepen uit
te rusten met zwaarder materieel.

HYBRIDE OORLOGSVOERING
Het komt er op neer dat de NAVO de al
beschikbare middelen op een meer demonstratieve manier inzet en in de Baltische staten een vorm van de klassieke
schrikdraaddoctrine uitrolt. Een symbolische troepenmacht maakt aan de vijand
duidelijk: als je dit gebied wilt bezetten
moet je NAVO-soldaten doden. Het VSleger dat langzaam bezig was uit Europa
te vertrekken draait dat nu op tijdelijke
basis deels weer terug. Er wordt voor een
beperkte periode weer zwaarder materieel ingezet, zoals de A-10 gevechtsvliegtuigen die gespecialiseerd zijn in luchtsteun tegen tankcolonnes.
Of het werkt tegen de nieuwe methode
van ongeregelde (hybride) oorlogsvoering zoals Rusland die in de Oekraïne ondersteunt en voor een deel ook zelf voert
is zeer de vraag. Belangrijker is dat, omdat de Russen met oefeningen en patrouilles langs de grenzen van de NAVO
hetzelfde doen als de NAVO langs de
grenzen van Rusland, de spanning steeds
meer wordt opgevoerd. Een incident zit
in een klein hoekje. De situatie begint te
lijken op eerdere periodes van grote
spanning, zoals de jaren tachtig van de
vorige eeuw. De ideologische dimensie
ontbreekt, maar het vijanddenken is er
niet minder om.
De Ruslandspecialist Richard Sakwa
heeft het in zijn onlangs verschenen boek
Frontline Ukraine over een “fatale geografische paradox: de NAVO blijft bestaan om de risico’s die door zijn eigen
existentie zijn ontstaan het hoofd te bieden”.
Kees Kalkman
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Rusland herziet
militaire doctrine

In de afgelopen maanden heeft de crisis in
Oekraïne geleid tot een fundamentele
herbeoordeling van de betrekkingen tussen de
VS, de EU en Rusland. De crisis begon met de
staatsgreep in Kiev van 22 februari 2014,
gevolgd door een bijna volledig geweldloze
militaire machtsovername door Rusland van de
Krim in februari-maart 2014 en de strijd in het
oosten van Oekraïne. De als gevolg daarvan
ontstane verkilling in de relaties van Rusland
met het Westen leidde uiteindelijk ook tot een
herziening van de Russische militaire doctrine.

D

e tot dan toe vigerende militaire
doctrine dateert van mei 2012
en trad in werking na het opnieuw aantreden van Vladimir Poetin als
president van de Russische Federatie (zie
VM 4e kwartaal 2012, pag 12-14). Vanwege ingrijpende gebeurtenissen aan de
grenzen van de Russische Federatie was
er volgens Moskou een bijgewerkte versie
van de militaire doctrine noodzakelijk.
Deze herziening zou nodig zijn vanwege
het ontstaan van nieuwe bedreigingen
van de nationale veiligheid van het land.

Deze bedreigingen zijn onder meer de
militaire uitbreiding van de NAVO aan de
Russische grenzen en het Amerikaanse
Prompt Global Strike-concept. De wijzigingen in de doctrine werden op 19 december 2014 aangenomen tijdens een
vergadering van de Veiligheidsraad van
Rusland en werden op 26 december
2014 goedgekeurd door president Poetin.
De kern blijft ongewijzigd ten opzichte
van de vorige versie. Het Russische, militaire apparaat blijft ook volgens de herziene doctrine een defensief karakter
houden dat slechts ingezet zal worden als
een laatste redmiddel wanneer de veiligheid van het land in gevaar is. Eveneens
ongewijzigd zijn de principes van het gebruik van kernwapens waar Rusland aan
blijft vasthouden. Hun primaire doel is
om potentiële vijanden af te schrikken
van het aanvallen van Rusland, maar ze
zouden gebruikt kunnen worden om het
land te beschermen tegen een militaire
aanval – een nucleaire of een conventionele – die een bedreiging voor haar bestaan vormt. De nieuwe onderdelen van
de doctrine betreffen met name een over-

zicht van de dreiging die Rusland ziet in
de NAVO-uitbreiding en de militaire opbouw aan de grenzen van de Russische
Federatie en het feit dat de Westerse alliantie “globale functies op zich neemt met
schending van het internationaal recht.”
De tekst van de doctrine geeft aan dat dit
gezien wordt als een grote buitenlandse
militaire dreiging die inhoudt “de creatie
en implementatie van wereldwijde strategische antiballistische raketsystemen
die de gevestigde wereldwijde stabiliteit
en het machtsevenwicht van opgestelde
raketten ondermijnt” en wijst dan op het
gevaar van het concept ‘prompt strike’,
waarvan het de bedoeling is om “nucleaire wapens in de ruimte in te zetten en tevens de inzet van strategische conventionele precisiewapens.”

BRICS-LANDEN
Een ander belangrijk nieuw punt in
de herziene militaire doctrine van Rusland is dat een van de doelstellingen van
het Russische leger is om de nationale
belangen in het Noordpoolgebied te beschermen. In VM 1e kwartaal 2015 is
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hier reeds uitgebreid aandacht aan besteed.
Het document wijst verder ook op de
dreiging van destabilisatie van de landen
die grenzen aan de Russische Federatie of
aan haar bondgenoten en de inzet van
buitenlandse troepen in die landen, die
zal worden beschouwd als een bedreiging
voor de nationale veiligheid. Maar ook
binnen de Russische Federatie zelf kan er
sprake zijn van situaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Het zou dan gaan om “acties die zijn
gericht op de gewelddadige verandering
van de Russische constitutionele orde,
destabilisatie van de politieke en sociale
omgeving, desorganisatie van het functi-

ANTI-OORLOGSAFFICHE IN ODESSA, OEKRAÏNE

oneren van overheidsorganen, cruciale
civiele en militaire faciliteiten en de informatieve infrastructuur van Rusland,”
aldus luidt de tekst van de herziene doctrine.
Als mogelijkheid om het dreigingsniveau te verminderen ziet de doctrine
vooral perspectieven in de internationale
samenwerking met die landen die haar
inspanningen om de veiligheid te verhogen ondersteunen, in het bijzonder worden dan genoemd de leden van de
BRICS-landen, de OVSE, de Shanghai
Cooperation Organization en anderen
die de sleutel vormen tot het voorkomen
van militaire conflicten.
Naast de in de herziene doctrine genoemde nieuwe bedreigingen zijn er ook
de traditionele bedreigingen die Rusland
het hoofd moet bieden. In de doctrine
gaat het dan om extremisme en terrorisme, proliferatie van massavernietigings26
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wapens en rakettechnologie en acties van
buitenlandse inlichtingendiensten.
In het document wordt er op gewezen
dat hedendaagse bedreigingen steeds
minder van militaire aard zijn en dat het
steeds meer gaat om ‘informatie-oorlogen’ en politieke oorlogsvoering met protestbewegingen en special forces. Daarom
staat er dat de kans dat op enigerlei wijze
een volwaardige oorlog tegen Rusland zal
worden gevoerd afneemt. Op de officiële
website van de Russische Veiligheidsraad
is in een verslag van de vergadering van
19 december 2014 te lezen dat de herziening van de militaire doctrine in de eerste
plaats nodig was in verband met de opkomst van nieuwe bedreigingen voor de
veiligheid in het noorden van Afrika, Syrië, Irak en Afghanistan. En uiteraard ook
naar aanleiding van de opbouw van het
offensief potentieel van de NAVO in de
onmiddellijke omgeving van Rusland.
Dat is natuurlijk de allerbelangrijkste reden, hoewel dat in het verslag niet zo expliciet wordt gemeld. Wel is er uitgebreid
aandacht in het verslag voor de actieve
stappen van de kant van de NAVO om
een wereldwijd raketafweersysteem te
ontwikkelen. Het toenemende militaire
potentieel van de NAVO is een van de belangrijkste bedreigingen van buitenaf
voor Rusland, volgens de nieuwe formulering in de militaire doctrine van de
Russische Federatie. De belangrijkste bedreiging wordt gevormd doordat “de
Noord-Atlantische alliantie met haar
toenemende wereldwijde taken handelt
in strijd met het internationaal recht,” aldus de doctrine, waarin tevens gesteld
wordt dat eveneens in strijd met het internationaal recht en multilaterale afspraken de “militaire infrastructuur van
de NAVO-landen dichter bij de Russische
grens komt, onder meer door verdere uitbreiding van het blok.” En zeker nu Washington heeft aangegeven te overwegen
om aan Oekraïne wapens te leveren zal
Moskou de al gevoelde bedreiging in versterkte mate beschouwen.

SNELLE PARATE EENHEDEN
Terwijl de politiek van de NAVO als “offensief ” wordt bestempeld benadrukte de
Veiligheidsraad van de Russische Federatie het “consequent op defensie georiënteerde karakter van de militaire doctrine”
en stelt dat Rusland pas naar het middel
van militair geweld zal grijpen “na uitputting van alle niet-gewelddadige maatregelen”.

De Russische militaire hervorming in
de post-Sovjetperiode kregen, na eerdere
mislukte pogingen, pas vorm in 2009 onder minister van defensie Serdjoekov. Het
Russische leger had te kampen met lage
lonen en slechte leefomstandigheden,
waardoor potentiële rekruten ervan afzagen zich aan te melden als beroepsmilitairen, met als gevolg ernstige onderbezetting en een slechte moraal, waarbij
slechts enkele eenheden op volledige bemanningssterkte waren. Het belang van
de hervormingen onder Serdjoekov ligt
in het creëren van een effectiever Russisch militair apparaat in de afgelopen
vijf jaar. De problemen die er oorspronkelijk waren vloeiden voort uit de inspanningen om er twee legers op na te
houden: het traditionele mobilisatieleger
en een snelle interventiemacht, terwijl er
amper genoeg geld was voor één. De hervorming onder Serdjoekov leidde tot de
verschuiving van de traditionele mobilisatie naar mobiele brigades en een betere
opleiding. Toch blijft het Russische militaire apparaat ook nu nog verdeeld in een
minder effectief deel die zijn uitgerust
met verouderde wapensystemen en een
kleiner aantal snelle zeer parate eenheden
die zijn voorzien van de nieuwste wapens
en grotendeels worden bemand door
professionele soldaten die onder verschillende omstandigheden kunnen worden ingezet. Het zijn deze laatste eenheden die bijdroegen aan de inname van de
Krim eind februari/ maart 2014.
In de actuele situatie rond de nog altijd
voortdurende oorlog in het oosten van
Oekraïne is de vraag hoe groot de dreiging is van een Russische invasie. Moskou
beweerde steeds dat het geen directe
steun verleent aan de opstandelingen,
maar nu de kans aanwezig is dat de Amerikaanse wapenleveranties een feit worden kan dit door Rusland worden beschouwd als een zodanige bedreiging van
de nationale veiligheid dat ingrijpen als
noodzakelijk wordt gezien. Voor Kiev
zou dit inhouden dat men zich moet
voorbereiden op een stedelijke oorlogsvoering en het stationeren van defensieve
raketsystemen voor de lange afstand (raketwerpers en luchtdoelraketten) in stedelijke gebieden, in combinatie met het
creëren van guerrillaformaties die de vijand in de achterhoede kunnen aanvallen
in geval van een invasie.
Bas van der Plas
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ZAPORIZJA KERNCENTRALE

De crisis in Oekraïne en
de Tsjernobyl-factor
Bijna 29 jaar na de kernramp in Tsjernobyl
wordt Oekraïne geconfronteerd met
andere potentieel nucleaire dreigingen.
Michael Gorbatsjov, Henry Kissinger en
Noam Chomsky waarschuwden onlangs
dat het gewapende conflict in het oosten
van Oekraïne kan escaleren tot een
kernoorlog.

D

at was voor de huidige fragiele
wapenstilstand tussen het Oekraïense leger en de opstandelingen. Maar de oorlogsvoorbereidingen
gaan onverminderd door. Waarbij nog
een grensoverschrijdende nucleaire dreiging op de loer ligt: de mogelijkheid dat
de kerncentrales van Oekraïne onder

vuur komen te liggen als de oorlog zich
verder uitbreidt.
Nog nooit hebben er militaire aanvallen plaatsgevonden op werkende kernreactoren. Wel op reactoren in aanbouw of
op stilgelegde reactoren. In 1981 vernietigde de Israëlische luchtmacht een Frans
reactorproject in Irak dat de Tammuz-1
of Osirak had moeten worden. De Iraanse kerncentrale Bushehr werd in de IrakIran oorlog (1980-88) herhaalde malen
beschadigd door het Iraakse leger. In de
Golfoorlog van 1991 bombardeerde de
Amerikaanse luchtmacht het nucleaire
complex Al Tuwaitha nabij Bagdad, waar
de Osirak-reactor had moeten komen.
Daarbij werd een kleine testreactor en
enige kernfabrieken verwoest. De reactor

was echter voor het begin van de oorlog
al uit bedrijf genomen, waarbij de gebruikte brandstof was verplaatst. De
meest recente aanval dateert van 2007.
Toen gooide Israël een Syrische kernreactor in aanbouw plat.
Al deze militaire aanvallen waren preventieve aanvallen om te voorkomen dat
er plutonium kon worden bemachtigd
voor kernwapens. Vooral over de Israëlische aanval op de Osirak-reactor in Irak
is uitputtend geschreven door rechtsgeleerden. De studies komen eensluidend
tot het oordeel dat dit soort aanvallen in
strijd zijn met het internationaal recht.
Als lid van het non-proliferatieverdrag
(NPV) had Irak het onvervreemdbare
recht een civiel kernenergieprogramma
VREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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te ontwikkelen. Dat Irak – net als elk ander land met een kernenergieprogramma – ook kernwapens had kunnen ontwikkelen doet niet ter zake. Dat is een
omissie die door Westerse landen bewust
in het NPV is vastgelegd om proliferatiegevoelige onderdelen van de kernketen
tot hun beschikking te krijgen. Deze
kwestie is overigens nog steeds actueel
voor buurland Iran. Obama verkoopt
kerncentrales aan India, een kernwapenstaat en niet lid van het NPV. Iran daarentegen voldoet aan alle internationale
voorwaarden voor een civiel kernenergieprogramma. Toch eist Obama begin
maart dat Iran zijn kernenergieprogramma voor tien jaar bevriest. Dat, nadat
Iran al meer dan twintig jaar wordt bedreigd met preventieve aanvallen op zijn
kerninstallaties. Kun je een land nog verder vernederen?
Hoe dan ook, al deze flagrante schendingen en uithollingen van het internationaal recht laten zich niet vergelijken
met de huidige situatie in Oekraïne. Ze
hebben geen betrekking op de risico’s
van militaire aanvallen op kerninstallaties in Oekraïne. Rusland zal niet bewust
een militaire aanval uitvoeren op een
kerncentrale in een buurland. Naast WitRusland en Oekraïne heeft ook Rusland
geleden onder de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl. De gevolgen van die
catastrofe zijn nog steeds merkbaar.
Maar als heel Oekraïne ten prooi valt aan
oorlog door de voortgaande expansie
van de NAVO kan niet worden uitgesloten dat een kerncentrale – per ongeluk of
door een menselijke fout - onder vuur
komt te liggen van Oekraïense of Russische strijdkrachten. Het land is een grote
producent van atoomstroom. Het telt 15
kernreactoren, waaronder 13 verouderde, verdeeld over vier kerncentrales, die
in 40 procent van de binnenlandse vraag
naar elektriciteit voorzien.

KWETSBARE KERNCENTRALES
Volgens een overzicht van de Amerikaanse toezichthouder Nuclear Regulatory
Commission (NRC) op basis van geheime documenten is de kans dat er gevaar
dreigt voor de volksgezondheid en veiligheid door een aanval op een kerncentrale
heel klein. Ze gaan er vanuit dat de omhulling van het gebouw bestand moet
zijn tegen een aanval. Critici zijn daar
niet zo zeker van. De meest vooraanstaande expert op dit terrein is dr. Bennett Ramberg. Hij was beleidsanalist op
28
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het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onder president George
Bush en is de auteur van het boek Nuclear Power Plants As Weapons For The
Enemy: An Unrecognized Military Peril.
Ramberg verklaart dat een militaire aanval op een kernreactor kan leiden tot een
wijdverspreide uitstoot van straling dat
tienduizenden doden kan veroorzaken.
De zorgen van Ramberg worden gedeeld door de Oekraïense arts en politicus dr. Joeri Sjtsjerbak, die van 1994 tot
1998 ambassadeur van Oekraïne was in
Washington. In een toespraak op TV (29
december) waarschuwt hij voor de gevolgen van escalatie van de oorlog in het
oosten. Hij zegt: “De Zaporizja kerncentrale is slechts 160 kilometer verwijderd
van de huidige gevechten. Kunt u zich
voorstellen wat een ramp er kan gebeuren wanneer die wordt getroffen door
een granaat?” Zaporizja is met zes kernreactoren de grootste kerncentrale van
Europa.
Kerncentrales zijn kwetsbare krachtcentrales. Behalve dat ze elektriciteit leveren hebben ze ook elektriciteit nodig
van een externe krachtbron. Dat is nodig
om de pompen, die het koelwater moeten leveren voor de reactorkern, te kunnen laten werken. Die functie is ook van
belang als de reactor uit bedrijf wordt genomen, omdat anders een kernsmelting
optreedt. Daarom beschikken kerncentrales ook over dieselgeneratoren die in
geval van nood dagenlang in bedrijf kunnen blijven om de kernbrandstof te koelen. De kernsmeltingen in de kerncentrale van Fukushima in 2011 konden plaatsvinden doordat de toevoer van
(nood)stroom werd afgesneden. Deze
kwetsbaarheden doen verontrustende
vragen rijzen in tijden van oorlog. Gevechten zouden de toevoer van externe
elektriciteit, ook die van de dieselgeneratoren – in geval van nood – kunnen verstoren. Een kernramp in oorlogstijd is
een nog veel groter probleem dan een
kernramp in vredestijd. Hulpdiensten
kunnen verhinderd worden wanneer ze
de gevolgen van de ramp moeten indammen, waardoor de radioactieve uitstoot
zo mogelijk nog veel hoger zal zijn dan
bij de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima. Wapensteun of militaire steun
van de NAVO aan Oekraïne is in twee opzichten spelen met nucleair vuur.
Henk van der Keur
Stichting Laka

De snel escalerende situatie rond
Oekraïne heeft tot gevolg dat de
NAVO een pakket maatregelen heeft
genomen om de paraatheid te
vergroten en troepen snel te kunnen
verplaatsen naar de oostelijke grens
van het verdragsgebied. Maar dit leidt
ertoe dat de bevoegdheden van
nationale parlementen om te
beslissen over troepeninzet worden
aangetast.

T

ijdens de crisis in Oekraïne activeerde Polen de artikel-4-procedure van het NAVO-verdrag, hetgeen betekent dat de bondgenoten bijeengeroepen worden voor consultatie
over een mogelijk dreigende situatie. Op
4 maart 2014 kwam de Noord-Atlantische Raad bijeen en besloot tot een intensievere inzet van de AWACS-verkenningsvliegtuigen boven het NAVOgrondgebied. Ook werd besloten tot het
onderzoeken van “geruststellende maatregelen” voor met name Polen en de Baltische Staten, die zich door de rol van
Rusland in Oekraïne bedreigd voelden.
Op 16 april meldde de regering dat de
commandant van de NAVO-eenheden in
Europa, SACEUR, had besloten om een
marine-eenheid met het Nederlandse
fregat ZM Eversen, die het eerste halfjaar
van 2014 actief was bij de NAVO-operatie Ocean Shield voor de kust van Somalië, naar de Middellandse Zee te halen. In
dezelfde brief somde de regering nog een
aantal militaire oefeningen in Polen en
rond de Oostzee op, waaraan Nederland
zou deelnemen. Een maand later, op 23
mei 2014, informeerde ze de Kamer dat
Nederland in het kader van deze geruststellende maatregelen vier F-16’s in het
Poolse Marbork (de oude Kruisvaarderstad Mariënborg) zou stationeren om
van september tot december 2014 in het
kader van Baltic Air Policing het luchtruim boven de Baltische staten te helpen
bewaken.

GRONDWET
Over de twee brieven voerde de Tweede
Kamer op 27 mei een debat. Het onderscheid tussen oefening en inzet, dat niet
scherp is te trekken bij dit soort troepen
zendingen, kwam aan de orde bij de financiële consequenties, maar de Kamer
bleef stil over de besluitvorming. En dat,
terwijl de Kamer anderhalf jaar eerder
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Via oefeningen de oorlog in gezogen

nog een pittig debat met de regering had
gevoerd over de vraag of bij de stationering van de Nederlandse Patrioteenheden op het grondgebied van NAVObondgenoot Turkije nu wel of geen artikel-100-brief nodig was. Zoals ik in mijn
artikel “Via samenwerkingsverbanden
alsnog de oorlog ingerommeld worden”
(VredesMagazine, juli 2013) schreef,
dwong de Kamer de regering toen nog
tot het alsnog schrijven van een brief, die
wel leek op een artikel-100-brief maar
niet zo mocht heten. Bij de maatregelen
ten aanzien van de Baltische staten wordt
hier met geen woord over gerept.
Ook als de Kamer vervolgens op 18 juni debatteert over het wel of niet van toepassing zijn van de artikel-100-procedure bij de stationering van de Patriots in
Turkije en de activering van het European Air Transport Command (EATC)
voor het militair transport naar Mali, komen de geruststellende maatregelen niet
aan de orde. Wel belooft de regering in

dat debat dat de artikel-100-procedure
toegepast zal worden in het geval er meer
doelstellingen zijn: naast de bevordering
van de internationale rechtsorde ook de
verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. Maar, zo stelt de regering, “dat betekent niet dat per definitie alle NAVO-operaties onder artikel 100
gaan vallen. (…) Er zijn echter situaties
mogelijk waarin wij verdragsrechtelijk
verplicht zijn om op te treden zonder dat
wij daarvoor een mandaat kunnen vragen. Op zo’n moment kan artikel 100
niet worden toegepast. In het zeer onverhoopte geval dat een aanval op NAVOgrondgebied plaatsvindt, is ook Nederland verdragsrechtelijk verplicht om
meteen te reageren, want dat is ook een
aanval op ons. In die situatie is deze procedure niet van toepassing. Het is onwaarschijnlijk, maar het is een beperking
die ik moet aangeven, want wij kunnen
in zo’n situatie ons handelen niet van tevoren aan de Kamer voorleggen.” Punt is

DRIE VROUWELIJKE MINISTERS VAN DEFENSIE
(NEDERLAND, DUITSLAND EN NOORWEGEN) BIJ DE
PRESENTATIE VAN 'HUN' INTERIM
NAVO-FLITSMACHT

echter dat de maatregelen in de Oekraïense situatie niet op basis van artikel-5
van het NAVO-verdrag (“de aanval op
één lid wordt gezien als een aanval op allen”) werden genomen, maar op basis
van artikel 4 (consultatie) en dat ook het
argument van tijdgebrek hier geen rol
kan spelen. De discussie in het Kamerdebat ging louter over de tegenstelling ‘artikel-5’ (NAVO-verdrag) en ‘artikel-100’
(Grondwet); over de toen zeer actuele
besluitvorming over militaire inzet op
basis van artikel-4 werd niet gesproken.
Merkwaardig.

ONDERTUSSEN IN DE EU
Vooral merkwaardig, omdat de Tweede
Kamer de parlementaire betrokkenheid
bij de inzet van EU Battle Groups
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(EUBGs) feitelijk tot haar Europese missie heeft verklaard. In 2011 namen de
voorzitters van het (wederom) Poolse
parlement het initiatief tot de vorming
van een Interparlementaire Conferentie
over het Gemeenschappelijk Buitenlands
en Veiligheidsbeleid van de Europese
Unie. Dit steeds belangrijker wordende
beleidsterrein is nadrukkelijk aan de
controlerende taak van het Europees
Parlement onttrokken en dus komen delegaties van de nationale parlementen
van de EU-lidstaten sinds september
2012 elk halfjaar bijeen in het land dat
het betreffende halfjaar het EU-voorzitterschap bekleedt. Sinds de interparlementaire conferentie in september 2013
in Litouwen organiseert de Nederlandse
delegatie nu steevast een workshop over
de betrokkenheid van nationale parlementen bij de vorming en daadwerkelijke inzet van de EUBGs op basis van een
steeds weer bijgesteld position paper met
de titel ‘Use Them or Lose Them’ waarmee de Nederlandse minister van defensie Hennis-Plasschaert wordt geciteerd.
Het paper kwam begin november 2014
aan bod tijdens de interparlementaire
conferentie in Italië en in maart 2015 in
Letland.
In haar brief van 28 januari jl. over het
Nederlands EU-voorzitterschap in 2016
schreef de regering “Tot slot wil Nederland de rol van nationale parlementen
beter in kaart brengen, zowel als het gaat
om nauwere defensiesamenwerking in
Europa als om de inzet van (snel inzetbare) Europese militaire eenheden.” Dat
zou dan mooi aansluiten bij het voornemen van de minister van defensie aan te
sturen “op het organiseren van een Political Exercise (POLEX) tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap om bewindspersonen bekend te maken met het
besluitvormingsproces voor de inzet van
de EUBG.” Tijdens het Nederlandse
voorzitterschap, in de tweede helft van
2016, neemt Nederland namelijk samen
met Duitsland, Ierland, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en Tsjechië deel aan een
EUBG, zo deelde de minister de Kamer
mee in een brief van 19 december 2014.

PROEFKONIJN
Maar voor het zover is, zal dit kalenderjaar 2015, samen met Duitsland, nog een
flinke inspanning gepleegd worden in
het kader van de NATO Response Force
(NRF), zo werd in diezelfde brief meegedeeld:“Omdat het hoofdkwartier van het
30
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Eerste Duits-Nederlandse Legercorps (in
Münster) in 2015 is aangewezen als het
land component command, levert Nederland volgend jaar een substantiële bijdrage aan de Immediate Response Force (IRF)
met het hoofdkwartier van de 11e Luchtmobiele Brigade, een bataljonstaakgroep
met ondersteunende eenheden, vier
Apache-gevechtshelikopters en twee
Chinook-transporthelikopters.” Dit is
gewoon een reguliere roulatie waarvan
de minister de Kamer op de hoogte stelt,
maar een maand eerder stelt ze in een
brief dat Nederland, Duitsland en ook
Noorwegen, dat in deze NRF meedraait,
aan SACEUR hebben aangeboden om in
het kader hiervan invulling te geven aan
de testbedfunctie voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), die onderdeel is van het tijdens de NAVO-top in
september in Wales in reactie op de strijd
in Oekraïne aangenomen Readiness Action Plan.“Dit testbed levert SACEUR de
mogelijkheid op het concept van de VJTF
uit te proberen en verder uit te werken
zodat de NAVO antwoord kan blijven geven op hedendaagse en toekomstige bedreigingen voor het bondgenootschap.”
Het is namelijk de bedoeling dat de VJTF
direct in actie kan komen, mocht het
NAVO-grondgebied daadwerkelijk bedreigd of aangevallen worden of anderszins tot onmiddellijke militaire actie besloten wordt. Dat betekent dat Nederland dit kalenderjaar feitelijk de voorhoede van een eventuele NAVO-reactie
op een verdere escalatie in Oekraïne zal
vormen.
Over de ins en outs hiervan is de Kamer echter geen artikel-100-achtige brief
toegezonden, terwijl de conclusie van diverse debatten en adviezen over de parlementaire betrokkenheid bij dit soort
missies was om de discussie over de mogelijke inzet te voeren bij de beschikbaarstelling van de betreffende eenheden zodat een uitgebreide parlementaire discussie op het moment van daadwerkelijke inzet niet meer gevoerd hoefde te worden.
Pas als op 15 januari 2015 in de Volkskrant het artikel ‘Snelle reactiemacht
moet Russen stuiten’ verschijnt, waarin
wordt opgemerkt dat men zich over de
inzet van de interventiemacht kan afvragen of vooraf dan wel achteraf overleg
met parlementen moet plaatshebben,
schrikt de Kamer wakker en vraagt de regering om uitleg. Die komt op 27 januari. De inzet van de VJTF is “in beginsel

voor geruststelling en afschrikking, maar
zo nodig ook in oorlogssituatie. (…)
Wanneer de VJTF naar de randen van het
NAVO-verdragsgebied wordt verplaatst
in reactie op een dreiging, is er sprake van
een afschrikkende maatregel in het kader
van de collectieve verdediging. (…) In
het geval van dergelijke inzet is er sprake
van de verdediging en bescherming van
de belangen van het Koninkrijk en haar
bondgenoten, zoals bedoeld in artikel 97
van de Grondwet. Een dergelijke inzet
valt niet onder artikel 100 van de Grondwet. Er bestaat daarom geen verplichting
om het parlement vooraf te informeren,
maar indien mogelijk zal uw Kamer
vooraf worden geïnformeerd over de inzet van de VJTF in het kader van de collectieve verdediging. (...) Het is voorts
mogelijk dat de VJTF wordt ingezet in
het kader van de collectieve verdediging
in een artikel 5-situatie. (…) In een dergelijk geval wordt uw Kamer zo spoedig
mogelijk geïnformeerd. (...) denkbaar
niet vóór de inzet (…) Activiteiten op het
bondgenootschappelijk grondgebied die
gericht zijn op het verbeteren van de gevechtscapaciteit en interoperabiliteit maken deel uit van het reguliere takenpakket van de VJTF. Deze ontplooiingen
worden niet beschouwd als inzet, maar
als activiteiten die noodzakelijk zijn voor
het behoud van de hoge gereedheid en
inzetbaarheid. Evenals bij andere (NAVO-)oefeningen wordt uw Kamer in beginstel niet telkens over deze gereedstellingsactiviteiten geïnformeerd.”
De vraag is, echter, waar ligt de
scheidslijn tussen oefening en daadwerkelijke inzet? Juist omdat het gaat om
oefeningen die mede bedoeld zijn als geruststellende maatregel en als afschrikking. En hoe nu invulling wordt gegeven
aan de adviezen om niet bij de daadwerkelijke inzet maar reeds bij de beschikbaarstelling van Nederlandse eenheden
aan een gemeenschappelijke legermacht
met de Kamer over de diverse aspecten
van de inzet te spreken. Waar Kamer en
regering zich sterk lijken te maken voor
een parlementaire betrokkenheid bij de
EUBGs, lijkt de regering de Kamer bij de
NAVO-forces op afstand te willen zetten
en raken Nederlandse militairen in een
Oost-Europese oorlogssituatie verzeild
zonder voorafgaande discussie met het
parlement. Dat is nooit de bedoeling geweest van onze Grondwet.
Jan Schaake
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Onderzoeksdossier

Tekening Len Munnik

VD AMOK

Wordt MH17 ons 9/11?
Enkele maanden na het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht 17 boven oost-Oekraïne op 17 juli vorig jaar publiceerde journalist
Joost Niemöller zijn eerste bevindingen in een boek, ‘MH17—de Doofpotdeal’. Het is in oktober verschenen bij Van Praag in
Amsterdam, met een voorwoord van oud-mariniersgeneraal K. Homan, en beslaat 193 pagina’s met een katern kleurenfoto’s die
het boek een meerwaarde geven omdat de foto’s enkele belangrijke punten uit de tekst van bewijsmateriaal voorzien. Dit,
uiteraard snel geschreven boek, is een prestatie die m.i. een belangrijke bijdrage levert aan een beoordeling van het drama.

N

iemöller begint met een hoofdstuk waarin hij uiteenzet dat
‘Nederland’, dus onze regering,
niet zo maar slachtoffer was op grond
van het aantal omgekomen landgenoten,
maar een bewuste keuze heeft gemaakt
om niet met de ‘separatisten’ te onderhandelen. Daarmee werd toegang tot de
wrakstukken bemoeilijkt, en het lot van
het onderzoek in handen van Kiev gelegd
– alle lijnen lopen daarheen; ‘of lopen ze

eigenlijk naar Washington?’ vraagt Niemöller zich af (p. 13).
Immers, de Russische kant van het verhaal wordt in het Westen genegeerd, iets
waarbij de schrijver het niet wil laten. Hij
geeft in dit boek een proeve van onderzoeksjournalistiek die niet op van te voren ingenomen standpunten is gebaseerd
maar die alle feiten en interpretaties waar
hij de hand op heeft kunnen leggen, meeneemt. De schaliegasbelangen van grote

Westerse bedrijven, ja directe betrokkenheid van familie van hoge Amerikaanse
regeringsfunctionarissen, de stoute plannen om de NAVO uit te breiden met Oekraïne en Georgië, alles passeert de revue.
Heel belangrijk: het feit dat op het moment dat MH17 werd neergehaald, hadden Merkel en Poetin een omvattend akkoord bereikt (pp. 37-8).
Een boek als dit kan geen grote theoreVREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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tische beschouwingen als uitgangspunt
nemen. Toch levert Niemöller een nuttig
raamwerk waarin we iets beter gaan begrijpen waarom er zo koppig aan bepaalde standpunten wordt vastgehouden
(men denke bv. aan NRC of Volkskrant
die nooit ook maar de mogelijkheid noemen dat de Oekraïense en/of Westerse
partij in het conflict iets met het ongeluk
te maken zou kunnen hebben gehad).
Niemöller hanteert hiervoor het begrip
‘tunnelvisie’, het vasthouden aan bepaalde uitgangspunten of eerste indrukken,
een mechanisme dat heel diep in de menselijke psyche ligt opgeslagen en dus
makkelijk bespeeld kan worden (pp. 458). Timmermans’ speech in de VN, die
alom de handen op elkaar bracht, hem
‘politicus van het jaar’ maakte, enz. enz.
wordt door Niemöller teruggebracht tot
zijn ware proporties als een staaltje de-

magogie dat de tunnelvisie nog eens
scherp stelt.

DOOFPOT
Dat Niemöller het verhaal van de andere
kant (de Russen in dit geval) even zorgvuldig analyseert als ‘onze’ positie, geeft
het boek een grote waarde. Langzaam
legt hij de puzzelstukjes (o.a. de inslagen
van projectielen, wrakstukken en het patroon waarin ze verspreid zijn neergekomen) naast elkaar om uit te komen bij
de mogelijkheid dat een Oekraïense
straaljager middels boordkanon en/of raket MH17 heeft neergehaald (overigens ook het officieuze standpunt van
Maleisië).
Zonder dat Niemöller zelf deze theorie
noodzakelijk omhelst (de schrijver behoudt een prijzenswaardige afstand die
het boek natuurlijk alleen maar ten goe-

Artikelen, rapporten en analyses
over het MH17 onderzoek
Corporal Frisk, The BUK and MH17.
Blog 19.7.2014 tinyurl.com/MH17-Corporal-Frisk
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Jürgen Wagner, Flugzeugabschuss: Steilvorlage für nächsten Eskalationsschritt im Ukraine-Konflikt?
IMI-Standpunkt 2014/035 (Update: 29.07.2014)
tinyurl.com/MH17-IMI
Matt Pepe, Obama’s Fraudulent Response To The MH17 Tragedy.
MintPress News 4.8.2014 tinyurl.com/MH17-Mint
Uli Cremer, Aufklärung ist dringend gefordert.
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Ivan A. Andrievskii, Analysis of the reasons for the crash of flight MH17.
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Erkenntnisse über bewaffnete Aktivitäten in der Ostukraine.
Antwoord van de Duitse Bondsregering op vragen van de fractie van Die Linke
Drucksache 18/2521 9.9.2014 tinyurl.com/MH17-Bundestag
Onderzoeksraad voor Veiligheid, Rapport van eerste bevindingen.
9.9.2014 tinyurl.com/MH17-Onderzoeksraad1
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Daniel Romein, Is this the Launch Site of the Missile that Shot Down Flight MH17?
A Look at the Claims and Evidence.
Belling?cat 27.1.2015 tinyurl.com/MH17-Romein

de komt), komen we dan bij de ondertitel: ‘de Doofpotdeal’.
Want Nederland en een aantal andere
Westerse landen tekenden op 8 augustus
2014 een overeenkomst met Kiev dat bevindingen over de ramp alleen naar buiten zouden worden gebracht bij overeenstemming van alle partijen (p. 125).
Daarbij raken de politieke belangen
steeds verder verweven. Zo is Timmermans eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie geworden, in een EU die
voortgaat Rusland aan sancties te onderwerpen. Van de ‘leidende rol’ die Nederland in het onderzoek zou hebben, blijft
dus steeds minder overeind (p. 134). Uitvoerig worden dan de procedurele constructies uiteengezet die bijna garanderen dat er geen sluitend resultaat uit de
verschillende onderzoeken zal komen.
‘Het klinkt cynisch, maar het enige waar
Nederland goed in bleek, was de rouwceremonie’ (p. 146). Sinds het verschijnen
van het boek hebben we dat dan ook nog
een paar keer overgedaan.
‘MH17—de Doofpotdeal’ is niet alleen
belangrijk als documentatie over de
ramp, het laat ook heel goed zien hoe ‘feiten’ nieuws worden. Anders dan de leek
zou denken gaat dat immers niet door reportages ter plekke of bestudering van
het (beeld- of ander) materiaal, vervolgens redactie enz., maar via het steekspel
van regeringsverklaringen over en weer.
Dus een belangrijk gegeven als het feit
dat het vliegtuig lager vloog dan eerst
aangenomen werd, wordt pas nieuws anderhalve maand na het gebeurde, naar
aanleiding van een verklaring van de Nederlandse regering (p. 61). Het beeld dat
de mensen voor ogen hebben is dan echter al zo stellig, dat deze technische details op de al (bewust of onderbewust)
beantwoorde schuldvraag geen invloed
meer hebben.
Voor eenieder die zich in de tragische
geschiedenis van MH17 (en de achterliggende politiek van het Westen om Oekraïne uit de bufferzone met Rusland te
breken) wil verdiepen, is dit boek een onmisbare eerste stap.
Kees van der Pijl
Deze boekbespreking verscheen eerder op het
blog www.oorlogisgeenoplossing.nl
Dit blog van de gelijknamige organisatie volgt de
ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Meerdere
keren per week zijn er nieuwe berichten en
analyses te vinden.
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KORTE BERICHTEN
Movies that Matter

land willen gaan om te ontkomen aan de
dienstplicht.

V

Actie tegen
wapenbeurs

an 20 - 28 maart vindt in Theater
aan het Spui en Filmhuis Den Haag
het jaarlijkse Movies That Matter Festival
plaats, georganiseerd door Amnesty International. Dagelijks vinden talkshows,
debatten en interviews plaats waarbij
gasten uit binnen- en buitenland met elkaar en het publiek doorpraten over thema’s uit de films. Er zijn verder muziekoptredens, een foto-expositie en een
symposium. In het hoofdprogramma A
Matter of ACT, een feestelijke avond op
29 maart en als speciale gast de Egyptische feministe en mensenrechtenactivisme Nawal el Saadawi. Als spin-off van
het jaarlijkse festival toeren Movies That
Matter van oktober t/m mei door vijftien
steden in Nederland. Het volledige programma en alle informatie is te vinden
op www.moviesthatmatter.nl.

O

nbekenden hebben in de nacht
van 18 februari de voorgevel van
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium met rode verf beklad en ruiten ingegooid vanwege deelname van het
bedrijf aan de IDEX-wapenbeurs in Abu
Dhabi.
De rode gloed die de voorgevel van het
NLR na de actie uitstraalde, staat symbool voor “het bloed dat het bedrijf vergiet,” meldt de actiegroep ‘Oorlog voor je
deur’ in een achtergelaten Engelstalige
verklaring op de website Indymedia. “De
gebroken ruiten staan symbool voor de
schade die door bombardementen wordt
aangericht” en waarvoor het NLR verantwoordelijk zou zijn. “Schaam jullie,
bloed aan je handen!”

Geweldloze
blokkade

PAX partner BZ

I

P

n de 65 dagen van 26 maart tot 29 mei
2015 zullen blokkadeacties plaatsvinden bij de Duitse vliegbasis Büchel (tussen Koblenz en Trier). Het is een geweldloos protest tegen de kernwapens op deze
basis. Ook Nederlandse activisten worden uitgenodigd om deel te nemen.
Meer info: www.buechel-atomwaffenfrei.de

Dienstweigering in
Oekraïne

D

e Oekraïense journalist Ruslan
Kotsaba zond een video aan president Poroshenko waarin hij zei liever de
gevangenis in te gaan dan te vechten tegen de rebellen in Oost-Oekraïne. Hij
werd onmiddellijk gearresteerd en kan
15 jaar gevangenisstraf krijgen voor verraad en het hinderen van de krijgsmacht.
Kotsaba is niet de enige. De Oekraïense regering ondervindt moeilijkheden bij
het motiveren van de dienstplichtigen.
Daarom heeft zij een decreet uitgevaardigd dat het mogelijk maakt dienstplichtigen op te pakken als zij naar het buiten-

AX is geselecteerd als strategisch
partner van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De vredesorganisatie
diende samen met Amnesty International een aanvraag in, binnen het subsidiekader ‘pleiten en beïnvloeden’. Deze is
met score A beoordeeld, de hoogst mogelijke score.
PAX is sterk afhankelijk van subsidies
en kan hierdoor voortgaan met zijn
werk.

Ik Stop Wapenhandel

E

uropese wapens duiken op in conflicten wereldwijd. Terwijl Europa
pleit voor vrede en beschaving, gaan in
het Midden-Oosten Europese wapens
van hand tot hand. Dat is niet verwonderlijk. Onze wetgeving voor wapenexport is zo lek als een zeef. Ik Stop Wapenhandel brengt de wapenhandel in kaart,
haalt de wapenhandelaars uit de anonimiteit en grijpt in daar waar we wapenhandel kunnen stoppen.
Op de website www.ikstopwapenhandel.eu vindt u niet alleen informatie
maar ook praktische zaken. Zo kunt u

zich aanmelden voor een actietraining en
meedoen aan het ontmaskeren van wapenhandelaren.

Geweldloze actie

I

n het najaar vindt in Parijs de klimaatconferentie van de VN plaats. Daar zal
heel wat actie gevoerd worden. Om deze
acties mee in goede banen te leiden zullen trainers van de Belgische vredesorganisaties Vredesactie en Agir Pour la Paix
actietrainingen geven.

Israëlische outposts

I

n de nieuwsbrief van The Rights Forum schrijft Dries van Agt over een
reis die hij onlangs maakte door Palestina. Hij behandelt meerdere onderwerpen maar opvallend is wat hij ervaren
heeft over de z.g. outposts. Hij schrijft
o.a.: “Die outposts - wat heb ik hun destructieve werking in het verleden onderschat. De ogen van de wereld zijn steeds
op de ‘officiële’ nederzettingen gericht,
die de Israëlische regering aldoor uitbreidt. Maar onder de internationale radar zijn kolonisten van het meest extreme en gewelddadige soort bezig om Palestijns land te veroveren, diep in bezet
gebied waar de staat Palestina zou moeten verrijzen.”

Dienstplicht in
Finland

D

e Finse Unie van Dienstweigeraars
is een internationale handtekeningenactie gestart om een einde te maken
aan de dienstplicht in Finland. Finland is
één van de laatste landen in Europa dat
nog militaire dienstplicht kent. De vervangende dienstplicht is er meer dan
dubbel zo lang als de militaire en veel
dienstweigeraars krijgen gevangenisstraf.

Zonder wapens
tegen Hitler

A

an pacifisten wordt vaak gevraagd
wat zij gedaan zouden hebben tegen
het nazi-regime van Hitler. De achterligVREDESMAGAZINE nr. 2-2015
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gende gedachte is dat tegen zo’n regime
alleen wapengeweld helpt. DFG-VK, de
Duitse zusterorganisatie van Vredesbeweging Pais, heeft een folder uitgegeven
die deze vraag beantwoordt. Lees die folder op: www.vredessite.nl/nieuws/docs/
gegenhitler.pdf .

Clustermunitie

O

ndanks het internationale verbod
op clustermunitie investeren banken, verzekeraars en pensioenfondsen
wereldwijd nog miljarden in clustermunitieproducenten. Uit het PAX rapport
‘Worldwide investments in Cluster Munitions; a shared responsibility’ blijken
de investeringen in één jaar zelfs met 3
miljard dollar te zijn toegenomen. De teller staat nu op 27 miljard dollar.
Recentelijk werd clustermunitie nog
gebruikt in Syrië en Oost-Oekraïne.”
94% van de geregistreerde slachtoffers
van clustermunitie zijn burgers en 40%
daarvan zijn kinderen,” zegt Suzanne
Oosterwijk, co-auteur van het rapport.
“Als bank of investeringsmaatschappij
moet je toch niet willen dat je naam daaraan verbonden wordt.”

Militaire uitgaven

H

et International Peace Bureau is
gestart met een wereldwijde campagne tegen militaire uitgaven. De campagne zal het hele jaar door duren en is
een intensivering van de campagne die al
elk jaar gevoerd wordt rond de ‘Dag van
actie tegen militaire uitgaven’. Die dag
blijft wel bestaan en valt in 2015 op 13
april.
Er is een nieuwe campagnewebsite
(www.demilitarize.org) waarop veel informatie te vinden is over militaire uitgaven. O.a. is er een vergelijking met uitgaven voor het milieu.

Rusland bewapent

U

it een rapport van het Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) blijkt dat de Russische wapenindustrie in 2012 en 2013 opvallend
gegroeid is. Dit is grotendeels het gevolg
van investeringen door de Russische
overheid. Ondanks deze inhaalslag blijft
Rusland ver achter bij de VS.
Met een jaarbudget van 77 miljard dollar is het Russisch leger wel het tweede
grootste ter wereld, maar nog altijd veel
kleiner dan het Amerikaanse leger, dat
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met een jaarbudget van 612 miljard dollar groter is dan de dertien volgende landen op de wereldranglijst samen, Rusland inbegrepen.

Killer robots

A

l meer dan zeventig religieuze leiders, vertegenwoordigers en groeperingen waaronder aartsbisschop Desmund Tutu, tekenden de interreligieuze
verklaring die regeringen oproept te komen tot een wereldwijd verbod op volledig autonome wapens. De verklaring is
een initiatief van PAX in samenwerking
met Pax Christi International.
Eerder spraken ook vele wetenschappers en Nobelprijswinnaars zich uit voor
een verbod op deze wapens, ook wel killer robots genoemd.

Resolutie 1325

H

et Platform Vrouwen & Duurzame
Vrede publiceerde een nieuwe
brochure met de titel: Resolutie 1325 in
de praktijk. Met deze brochure wil het
Platform VDV het belang benadrukken
van burgervredeswerk als het eigenstandige en geweldloze vredeswerk door burgers. Negen inspirerende initiatieven van
vrouwen en hun organisaties uit alle delen van de wereld staan centraal in deze
publicatie.
Het boekje bevat tevens informatie
over de laatste ontwikkelingen van resolutie 1325, zoals over: de aanverwante resoluties, het Nederlandse Nationale Actieplan 1325 en relevante websites. Deze
publicatie is de derde uitgave in de serie
over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, een
vaste activiteit van het Platform.

Pacifistisch tegen IS

K

erk en Vrede heeft een pamflet uitgebracht met als titel ‘Met IS voor
de deur’. In dit pamflet wordt uiteengezet
hoe Kerk en Vrede als pacifistische organisatie denkt over de strijd tegen IS. Ze
schetst een aanpak die leidt tot de-escalatie en ons niet steeds weer in een situatie
brengt waarin geen andere mogelijkheid
dan nog meer geweld lijkt te bestaan.
Kerk en Vrede bepleit o.a. de volgende
geweldloze strategieën:
– een onmiddellijk einde aan bombardementen en andere militaire operaties.
– een onmiddellijke stop op wapenhandel in conflictgebieden.
– een onderhandelingsstructuur waar-

bij geprobeerd wordt ook vertegenwoordigers van IS en Iran te betrekken.
– ruimhartig toelaten van vluchtelingen en het leveren van noodhulp aan de
regio.
– het uitoefenen van forse druk om het
Israëlisch-Palestijns conflict tot een oplossing te brengen.
– een heel ander Midden-Oostenbeleid, dat niet gebaseerd is op eigen belang.
– Nederland zou ontmoetingen tussen
de vechtende partijen moeten faciliteren.

Militarisering
onderwijs

D

it jaar werd voor het eerst een hele
week actie gevoerd voor onderwijs
dat vrij is van militaire invloeden. Antimilitaristen vroegen aandacht voor de
rol die het militaire apparaat speelt in
onderwijs en onderzoek. In Nederland
bleef het stil maar elders in de wereld
(Korea, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, enz.) was er volop actie van allerlei soort.

Vrouwen in
Afghanistan

U

it een Oxfam Novib-rapport blijkt
dat Afghaanse vrouwen systematisch worden uitgesloten van vredesonderhandelingen en gesprekken over de
toekomst van Afghanistan. Bereikte verbeteringen in de positie van vrouwen
zouden zo in de onderhandelingen weer
kunnen worden opgeofferd. Dit ondermijnt de kansen op duurzame vrede en
bedreigt de vooruitgang in de mensenrechtensituatie.

Tentoonstelling

I

n het Vredesmuseum Gouda, Turfmarkt 30 is t/m 30 juni de tentoonstelling ‘Gandhi, Geweldloze actie - Vrede is
de weg’ te zien.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/info/agenda.php of 015-785.01.37
Meer en uitvoeriger VredesNieuws vindt u
op: www.vredessite.nl/nieuws
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Onder Stervenden

I

n 1999 verscheen Leo van Bergens
studie Zacht en Eervol over de Eerste
Wereldoorlog. Vanuit zijn deskundigheid als medisch historicus deed hij daarin nauwgezet verslag van het ‘lijden en
sterven’ aan het westelijke front. Trouw
aan wat hij wetenschappelijk beschreef,
roept hij in een recente, veel bondiger
publicatie getiteld Onder Stervenden de
verschrikkelijke werkelijkheid van de
oorlog opnieuw op. In 25 korte prozastukken passeren allerlei aspecten van de
loopgravenoorlog aan het westelijk front
de revue.
In Onder Stervenden domineert en
beklijft de beleving van de gewone soldaat – de soldaat die brieven naar huis
schrijft, verminkt is, gek wordt, krijgsgevangen is gemaakt en na de oorlog met
alle fysieke en psychologische trauma’s
moet zien te overleven. Zowel de ervaring van de soldaat die het niet langer op
kan brengen om deel te nemen aan de
oorlog, als die van het lid van een executiepeleton dat zo’n weigeraar moet dood-

schieten, komen aan bod. Vanuit het
‘thuisfront’ horen we de stem van een
kind dat zijn vader niet meer kent, en van
een vader die geen contact meer kan maken met zijn zoon: “Wij zijn onze kinderen kwijtgeraakt en ook als ze de oorlog
overleven zullen we ze nooit meer terugkrijgen.” (56)
Van Bergen lijkt te worstelen met de
rol van de intellectueel, die beter zou
moeten weten, maar volop bijdraagt aan
de voortzetting en rechtvaardiging van
de oorlog. Denk aan een priester of een
arts. Deze meer reflexieve passages roepen telkens de vraag op hoe mensen kunnen leven in het besef van de verschrikkingen en toch hun rol daarin kunnen
rechtvaardigen. Die spanning krijgt
vorm in twijfel of juist in cynisme, soms
ten koste van de geloofwaardigheid. “Zo
de koffie is op. De sigaar neem ik mee
naar binnen. Een beetje genieten mag wel
als we weer een paar duizend mensen
naar hun schepper kletsen,” (28) zegt de
generaal tegen zichzelf. Maar dit cynisme

lijkt eerder een aanklacht tegen zijn manier van denken dan een realistische
weergave ervan. In de meest treffende
passages is een innerlijke verwarring
voelbaar, zoals bij de arts die begaan is
met het lot van zijn patiënten maar tegelijkertijd gelooft in oorlog als versterking
van de ‘mensheid’.
Tenslotte ruimt van Bergen ook plek in
voor een hedendaags perspectief. Er
klinkt twijfel door over het nut van herdenken. Hoe kunnen we ooit vat krijgen
op de werkelijkheid van deze oorlog?
Toch laat dit boek zien dat herdenken wel
degelijk op een integere wijze vorm kan
krijgen.
Stijn van der Putte
Leo van Bergen. Onder Stervenden. Deventer:
Dulce & Decorum, 2014. (Deel 15 in de Bibliotheek
van de Eerste Wereldoorlog). Ook beschikbaar in
het Engels onder de titel Among the Dying. Bij
voorkeur bestellen via de auteur:
l.vanbergen@kpnmail.nl (www.leovanbergen.nl)
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Op 26 februari
stonden ruim veertig personen voor
het kantongerecht in Den Haag. Zij
waren opgepakt tijdens de
verboden demonstratie tegen de
atoombom op 24 maart 2014
vanwege de Nuclear Security
Summit. Ze werden beschuldigd
van deelname aan een verboden
demonstratie, maar door vormfouten werd de aanklacht niet
ontvankelijk gesteld en waren alle
verdachten vrij. Een teleurstelling
voor wie met bravoure zijn of haar
daad van burgerlijke ongehoorzaamheid wilde verdedigen, maar
een opluchting voor wie als
voorbijganger werd opgepakt. Het
proces werd geen dramatische
show, maar een juridische klucht.
De strijd tegen de atoombom gaat
nu door met een burgerinitiatief.
VREDESMAGAZINE nr. 2-2015

35

VredesMagazine2-2015

30-04-2014

11:53

Pagina 36

Children of a lesser war
We are children of a lesser war
A petty skirmish, nothing more,
The bluebirds won’t sing over
The white cliffs of Dover
For us,
There’ll be no fuss
Just a footnote in our history
No Vera Lynn, no mystery
No Nazis in the countryside
Or turning back the evil tide
Just tattered gaps in people’s lives
Grieving wives
No fly-by at the Cenotaph
Sing songs where people laugh
Through the Blitz,
Defying Fritz
We envy them that cause
Not like our wars
No equals in Afghanistan
No tussles man to man
No Luftwaffe in Iraq
No Bletchley Park
Just car bombs and smell
A cut-price hell
No Winston, just windbags
We won’t see waving flags
Just body bags and sad parades
Until a sordid peace is made
Nothing solved
Nothing gained
James Milton

