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EDITORIAAL  

 
 

December loopt ten einde. Na een 

zomerse herfst zijn de weergoden in oude 

gewoonten hervallen. Druilerige dagen, 

vroegtijdige inval der duisternis, 

winterkoude en de aantocht van  examens. 

Een mens zou van minder zijn goed 

humeur verliezen.  

Maar wees getroost! In uw handen houdt u 

een splinternieuwe Globaal, hét instrument 

om je door deze moeilijke periode te 

loodsen. Noem het gerust de Prozac der 

magazines. Een nieuwe Globaal betekent 

immers een flinke dosis leesvoer over 

internationale topics. En als er iets is dat u 

als lid van KIB boeit, dan is het wel het 

internationale toneel. Het is immers de 

raison d’être van onze kring, en het zou 

ook die van u - als lid - moeten zijn.  

Niemand is echter perfect, voor sommigen 

onder jullie zal het vooruitzicht van enkele 

uurtjes leesgenot  niet direct een lichtpunt 

aan de einder zijn. Voor hen zou onze 

Prozac-metafoor dan ook verwaand 

kunnen lijken, maar niets is minder waar. 

Sla dit blad open, lees, kijk de wereld in, en 

je eigen problemen zullen plots heel wat 

minder erg lijken.  

 

Het lijkt natuurlijk cynisch om de zaak zo te 

stellen. Maar, ‘a cynic is what an idealist 
calls a realist’. Menigeen zal nu eenmaal 

andermans problemen gebruiken om die 

van zichzelf te relativeren, dat hoeft 

daarom niet eens slecht te zijn. Als er nu 

één plaats is waar zulke problemen kunnen 

gevonden worden, dan is het wel de wereld 

voorbij onze landsgrenzen. Armoede, 

wanbestuur, epidemieën, totalitarisme, 

oorlog, natuurgeweld,  analfabetisme, 

hongersnood, genocide,  mensenrechten-

schendingen, de lijst gaat door. Zowaar, 

een kort moment van reflectie over het 

menselijke leed in de wereld roept quasi-

existentiële vragen op naar de afmetingen 

van Pandora’s doos. Adepten van de 

Vaticaanse Leer mogen ons gerust eens 

uitleggen in hoeverre de toorn Gods nog in 

verhouding staat tot de Erfzonde.  

Het valt echter te betwijfelen dat 

metafysische reflecties gaan leiden tot een 

plotse transsubstantiatie van onze wereld 

tot de Tuin van Eden. Kortom we moeten 

de problemen aanpakken in plaats van er 

externe mythische oorzaken voor te gaan 

zoeken. We kunnen de problemen echter 

pas oplossen als we ze kennen. 

 

En laat nu net dàt de morele zending van 

uw redactie zijn. ‘Globaal’ heeft als doel u 

te informeren over de wereld-problematiek. 

Wij brengen u bij deze hartverscheurende 

verhalen uit de wijde wereld: de oorlog in 

Tsjetsjenië, de groeiende kloof tussen 

Noord en Zuid, nucleaire proliferatie, het 

Chinese onderwijssysteem, zelfs de 

verkiezingen in Duitsland. U merkt het, 

empathie zal uw traanvocht andermaal 

doen stromen. Nu maar hopen dat onze 

indoctrinatie jullie vervult met een 

Messiaans voluntarisme om de problemen 

aan te pakken. Dan is ons doel bereik. 

Dus: Lees, huil en verlos de mensheid van 

haar leed.      

 
WV 
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HUMAN DEVELOPMENT REPORT:  
DE VN TREKT NOG MAAR EENS AAN DE ALARMBEL 

 

Op 7 september jongstleden stelden de Verenigde Naties hun jaarlijks Human Development 

Report voor.  Dit rapport bezorgt de internationale gemeenschap veel bruikbaar cijfermateriaal 

omtrent de huidige trends van de globale ontwikkeling. Naar aanleiding van de zestigste 

verjaardag van de VN werd in New York dan ook een top met alle wereldleiders 

georganiseerd, die in het teken stond van de realisatie en evaluatie van de Millennium 

Development Goals. Dit ambitieuze acht-punten-plan wil tegen 2015 niet alleen de derde 

wereld op het goede spoor zetten maar ook de scheef gegroeide verhouding tussen Noord en 

Zuid rechttrekken. Een stand van zaken. 

 

Human Development Index 

 

Sinds 1990 publiceert het UNDP (het VN 

bureau voor ontwikkelingssamenwerking) 

met haar Human Development Report een 

overzicht van het ‘internationale algemeen 

welzijn’. De meest opvallende statistiek is 

de Human Development Index. Deze 

ranglijst somt 177 landen van de Verenigde 

Naties op volgens hun ontwikkeling, 

berekend op alfabetiseringsgraad, 

levensstandaard, onderwijsmogelijkheden 

en levensverwachting. De verwerking van 

deze gegevens leverde voor 2005 het 

volgende resultaat op:  

De Human Development Index illustreert 

vooral de rampzalige toestand van de 

Afrikaanse landen. Van de 18 landen die 

achteruit gaan in de rangschikking liggen er 

12 ten zuiden van de Sahara, hoofdzakelijk 

teruggevallen door de heersende AIDS 

epidemie. De overige zes zijn terug te 

vinden in de voormalige Sovjet-Unie, waar 

de economische crisis na de val van het 

communisme desastreuze gevolgen heeft 

op de levensverwachting. Zuid-Afrika en 

Zimbabwe vielen respectievelijk 35 en 23 

plaatsen terug, Oekranië en Rusland 

moesten 17 en 15 plaatsen inleveren. 

 

8 MEEST ONTWIKKELDE LANDEN  8 MINST ONTWIKKELDE LANDEN 

1. Noorwegen 0.963  168. Mozambique 0.379 

2. IJsland 0.956  169. Burundi 0.378 

3. Australië 0.955  170. Ethiopië 0.367 

4. Luxemburg 0.949  171. Centraal Afrikaanse Republiek 0.355 

5. Canada 0.949  172. Tsjaad 0.348 

6. Zweden 0.949  173. Guinee-Bissau 0.341 

7. Zwitserland 0.947  174. Mali 0.333 

8. Ierland 0.946  175. Burkina Faso 0.317 
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Toch vallen ook enkele positieve trends te 

bespeuren. In tien jaar tijd kregen 1,2 

miljard mensen toegang tot drinkbaar water 

en gaan 30 miljoen kinderen meer naar 

school. Helaas vallen deze getallen in het 

niets met het werk dat voor de boeg ligt: 

2,6 miljard mensen moeten het nog steeds 

stellen zonder fundamentele sanitaire 

voorzieningen en 115 miljoen kinderen 

moeten het stellen zonder onderwijs. Het 

tempo van het terugdringen van armoede 

is vertraagd. Meer dan twee miljard 

mensen moeten met minder dan 2 dollar 

per dag overleven, een pintje op de Oude 

Markt is tegenwoordig duurder dan het 

dagelijks budget voor een derde van de 

wereldbevolking... 

 

AID, TRADE & SECURITY 

 

Natuurlijk is ontwikkeling de taak van de 

lokale overheid, maar dat neemt niet weg 

dat het VN rapport het Westen op haar 

deel van de verantwoordelijkheid wijst. 

Vooral op het vlak ontwikkelings-

samenwerking, handel en veiligheid 

kunnen de rijke landen een zinvolle 

bijdrage leveren. 

Op haar recentste top in Gleneagles heeft 

de G8 weliswaar 50 miljard $ extra beloofd 

maar de Verenigde Naties dringen aan op 

een concreet budget. Snelle en ingrijpende 

beleidsveranderingen zijn noodzakelijk. 

Een ongelijke inkomensverdeling tussen 

rijk en arm in Noord en Zuid, maar ook 

binnen landen zelf, verzwakt immers de 

relatie tussen armoedevermindering en 

economische groei. Het Human 

Development Report bericht ook over de 

hoge tolmuren van de geïndustrialiseerde 

landen tegenover producten uit 

ontwikkelingslanden. Een andere 

handelspolitiek vanuit de Wereld-

handelsorganisatie zou een stap in de 

goede richting zijn, maar voorlopig hebben 

pogingen hiertoe weinig opgeleverd. 

Misschien dat de onderhandelingen in de 

zogenaamde Doha ronde van de WTO 

eindelijk tastbare resultaten zullen 

opleveren. Deze december-maand vindt in 

Hong Kong opnieuw een poging plaats om 

ontwikkelingsproblematiek op de WTO 

agenda te plaatsen. 

 

Als laatste punt veroordeelt het HDR de rol 

van gewapende conflicten als rem op 

menselijke ontwikkeling. Het leeuwendeel 

van de laagste geklasseerde landen in de 

Human Development Index kenden tijdens 

de afgelopen 15 jaar een oorlog of 

burgeroorlog, wat natuurlijk een 

destructieve invloed heeft op het 

ontwikkelingspeil van de bevolking. De 

internationale gemeenschap zou meer 

aandacht kunnen besteden aan 

conflictpreventie én aan post-conflict 

wederopbouw. 

 

MILLENNIUMDOELSTELLINGEN 

 

Van 14 tot 16 september waren alle 

regeringsleiders te gast bij Kofi Annan in 

New York voor de grootste VN 

topontmoeting ooit, waar de realisatie en 

evaluatie van de Millennium Development 

Goals op de agenda stond. Deze 8 

doelstellingen zouden de grootste 

problemen vermeld in het HDR aanpakken. 

In 2000 hebben immers 191 landen hun 

steun toegezegd aan dit project. Als de 

acht doelen worden gehaald, ziet de wereld 

er in 2015 als volgt uit: 
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1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehalveerd. 

2. Alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs. 

3. Meisjes krijgen dezelfde kansen als jongens op alle onderwijsniveaus. 

4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is met twee derde teruggebracht 

5. De moedersterfte is met driekwart teruggebracht. 

6. Er is een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes 

7. We voeren overal een goed milieubeleid en het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen is gestopt. 

8. Wereldwijd wordt samengewerkt op het gebied van ontwikkeling. Er zijn afspraken over goed bestuur, landen             

    voeren eerlijke handel met elkaar en er is een eerlijk financieel systeem op poten gezet. 

    

 

Het Human Development Report 

waarschuwt meermaals dat de 

ontwikkelingsinitiatieven stagneren en dat 

de realisatie van Millenniumdoelen voor 

2015 elke dag minder waarschijnlijk wordt. 

Als we op dit tempo blijven verder doen, 

halen we de meeste doelstellingen pas in 

de tweede helft van deze eeuw. Dit zou  

een gemiste kans zijn. Niet alleen zou het 

rampzalig zijn voor de armste landen. Het 

massale armoedeprobleem zou ook 

repercussies kunnen hebben voor de 

veiligheids-situatie in de Westerse landen. 

 

HOOG TIJD 

 

Wie was er bang voor de VN tijdens de 

wereldtop? Niemand. Grote landen staan 

vooraan om ronkende verklaringen af te 

leggen maar wat concrete beleidsdaden 

betreft, komt er veel te weinig in beweging. 

Na afloop van de top geeft President Bush 

toe dat de strijd tegen globale armoede en 

ongelijkheid noodzakelijk is om de wortels 

van het terrorisme aan te pakken, maar 

intussen blijft zijn aandacht volledig naar 

Irak gaan. Ook premier Verhofstadt 

herhaalt zijn belofte om 0,7 procent van de 

begroting aan ontwikkelingssamenwerking 

te besteden, maar echt extra budget wordt 

vooralsnog niet voorzien. Alleen 

overboekingen van de asielkosten naar 

ontwikkelingshulp en eenmalige 

schuldaflossingen zorgen ervoor dat ons 

land de 0,7 procent kunstmatig zou kunnen 

halen. 

 

Een van de weinige lichtpuntjes van de 

Millennium Summit was de oprichting van 

de Commissie voor Vredesopbouw. In de 

toekomst zal dit bureau van de VN, landen 

met een definitieve wapenstilstand bijstaan 

in wederopbouw van het sociale en 

economische systeem. Of zoals UNDP 

voorzitter Kemal Dervis verklaart: “De 

wereld beschikt over de kennis, de 

middelen en de technologie om een eind te 

maken aan extreme armoede, maar de tijd 

dringt...” 

 
Pascal Lacroix 

 Oxfam 11.11.11 studenten Leuven 
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MAKE NUCLEAR WEAPONS HISTORY? 

 
 

Bijna alle staten zijn het erover eens dat de verspreiding van 

nucleaire wapens en van de technologie nodig om zulke 

wapens te produceren, één van dé belangrijkste bedreigingen 

is voor de internationale veiligheid in de 21e eeuw. Maar daar 

eindigt de consensus. Twee recente gebeurtenissen hebben 

de discussie omtrent deze brandende kwestie weer fel doen 

oplaaien.  

 

Allereerst is er de top van de Verenigde 

Naties van 14-16 september 2005, de 

grootste bijeenkomst van wereldleiders 

ooit. Dé kans dus om een aantal 

hardnekkige actuele problemen aan te 

pakken. Als we het rapport ‘In Larger 

Freedom’ van VN secretaris-generaal 

Annan mogen geloven, is het de 

verantwoordelijkheid van alle wereld-

leiders om duidelijke vooruitgang te boeken 

op het vlak van ontwikkeling, veiligheid en 

mensenrechten. Dit document vormde de 

basis voor de te behandelen punten op de 

VN-top. Naar goede gewoonte was de 

tekst breedsprakig en verwees hij naar heel 

wat bedreigingen voor de wereldvrede die 

een dringende aanpak vereisen. Het was 

daarom uitkijken naar wat er uiteindelijk 

van zou overblijven in het einddocument 

waar alle landen zich zouden achter 

scharen.  

 

De World Summit Outcome werd 

uiteindelijk niet alleen door NGO’s maar 

ook door meer kritische leiders een 

regelrechte schande genoemd. Wanneer 

men het basisdocument van Annan 

vergelijkt met het uiteindelijke resultaat, 

kan men niet anders dan besluiten dat er 

iets fundamenteel fout loopt met het 

behandelen van de politieke agenda van 

de 21e eeuw. De beste illustratie van deze 

‘mislukking’ is het volledig ontbreken van 

een expliciete verwijzing naar non-

proliferatie in het einddocument. Nochtans 

verklaarde Annan in zijn rapport: ‘Indien we 
dit jaar niet tot een akkoord komen over 
deze zaken, krijgen we misschien geen 
andere kans meer. Multilaterale 
instrumenten om ontwapening te promoten 
en proliferatie te voorkomen staan centraal 
in de bescherming van de internationale 
vrede en veiligheid. We moeten deze 
instrumenten nieuw leven inblazen om het 
groeiende risico van proliferatie aan te 
pakken, vooral op nucleair vlak’. 
 

Toch werd geen enkele afspraak over 

ontwapening en proliferatie opgenomen in 

het einddocument. Het hoofdstuk over 

vrede en collectieve veiligheid begint met 

de vage verwijzing naar een reeks 

bedreigingen die om een meer 

vastberaden aanpak vragen. Men zou 

denken dat proliferatie van nucleaire 

wapens bij uitstek zo een bedreiging is. 

Waarom wordt de verspreiding van wapens 

die onze planeet kunnen vernietigen, niet 

aangepakt op een historische bijeenkomst 

als de recente VN-top? 
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De verspreiding van nucleaire technologie 

baart de wereld steeds grotere zorgen 

sinds Abdul Qadeer Khan, Pakistan’s 

bekendste nucleaire wetenschapper en 

vader van de Pakistaanse atoombom, 

openlijk verklaarde dat hij nucleaire 

informatie doorspeelde aan Libië, Noord-

Korea en Iran. Noord-Korea is ondertussen 

een zelfverklaarde nucleaire staat. Iran blijft 

tot op de dag van vandaag volhouden dat 

haar nucleaire programma is opgezet 

omwille van civiele doeleinden. Dat werd 

nog eens extra benadrukt door de 

president van Iran, Mahmoud 

Ahmadinejad, die tijdens de top een 

bijzonder agressieve toespraak hield. 

Volgens Ahmadinejad ontzegden de VS 

aan Iran de toegang tot nucleaire 

technologie, met als gevolg dat Iran 

geheime kanalen moest aanspreken om 

toch aan die technologie te komen. Die 

geheimhouding maakt Iran alleszins zeer 

verdacht. Toch verklaarde Ahmadinejad te 

willen werken aan de ‘volledige nucleaire 

ontwapening en de creatie van een 

kernwapenvrije zone in het Midden-

Oosten’, een impliciete verwijzing naar 

Israël. En daar knelt het schoentje: de 

dubbele moraal die in het nucleaire 

vraagstuk gehanteerd wordt tussen 

Amerikaansgezinde landen en andere 

landen, staat een oplossing op basis van 

wederzijdse samenwerking in de weg. De 

EU en de VS zijn wel overtuigd van het feit 

dat Iran er een verborgen nucleaire 

militaire agenda op nahoudt.  

 

Het draait erom welke boodschap de 

wereldleiders de wereld willen insturen 

wanneer het gaat om kernwapens: gaat de 

discussie over het in stand houden en 

beschermen van het bestaande 

machtsevenwicht, waarin slechts een paar 

grootmachten kernwapens bezitten en de 

andere landen onder controle dienen 

gehouden te worden? Of willen we voor 

eens en altijd alle kernwapens bannen en 

verzekeren dat het huidige 

proliferatietijdperk, waarin de aarde dicht bij 

de totale vernietiging heeft gestaan, slechts 

een hoofdstuk in de geschiedenisboeken 

zal zijn? In een wereld waarin kernwapens 

afwezig zijn, hoeven staten zich niet meer 

te beschermen tegen een mogelijke 

nucleaire aanval van vijandelijke staten. 

Zulk een wereld is echter enkel mogelijk 

wanneer duidelijke en verifieerbare 

afspraken gemaakt worden opdat elke 

staat ondubbelzinnig en volledig 

ontwapent. De VS en Rusland zijn absoluut 

niet bereid tot volledige nucleaire 

ontwapening. Deze machtige nucleaire 

staten trekken daarom nog steeds de kaart 

van non-proliferatie in plaats van 

ontwapening. Hoofdzakelijk daarom is er 

van het hele non-proliferatie– en 

ontwapeningsvraagstuk geen sprake in het 

einddocument. Het vooropgestelde doel 

was nochtans een herziening van het 

verouderde Non-proliferatieverdrag van 

1968 en aandacht voor ontwapening door 

de bestaande kernmachten. Minder 

machtige staten wilden vooral praten over 

ontwapening van de bestaande nucleaire 

grootmachten, terwijl die grootmachten - 

met de VS op kop – dan weer enkel wilden 

praten over proliferatie van kernwapens bij 

minder grote machten. Men kan zich dan 

afvragen wie dwars ligt: de VS die een 

multilaterale aanpak van wederzijdse 

ontwapening in de weg staat of staten als 

Iran die zich wapenen tegen de dubbele 

nucleaire moraal? Het is duidelijk dat een 

wereldorde gesteund op zulke dubbele 
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moraal geen overlevingskansen heeft op 

langere termijn.  

 

Een tweede gebeurtenis die non-

proliferatie van kernwapens onder de 

aandacht bracht, was de toekenning van 

de Nobelprijs aan Mohammed el-Baradei, 

directeur van het Internationaal 

Atoomagentschap. De politieke betekenis 

van deze toekenning is niet onaanzienlijk 

en legt een ander facet van de discussie 

bloot: hoe moet men de proliferatie van 

kernwapens bestrijden? Gebeurt dit het 

best via de weg van harde sancties of 

bewandelen we beter het pad van de 

diplomatie en de onderhandelingen? De 

toekenning van de Nobelprijs voor de vrede 

aan een VN-instelling die overleg verkiest 

boven confrontatie, kan men lezen als een 

subtiele kritiek op de regering Bush. De 

toekenning aan el-Baradei houdt immers 

een erkenning in van de diplomatieke en 

multilaterale aanpak van het 

kernwapenprobleem. “De prijs erkent het 
multilateralisme bij het oplossen van 
hedendaagse problemen” verklaarde el-

Baradei zelf in een reactie op zijn 

bekroning. Daarnaast onderstreept het 

Nobelprijscomité met de expliciete 

toekenning van de prijs aan het IAEA het 

nut van de VN-instellingen om de wereld 

uiteindelijk kernwapenvrij te maken.  

 
Mohammed el-Baradei 

 

Drie weken nadat het multilateralisme een 

mokerslag kreeg op de mislukte VN-top, 

kreeg het dus een nieuwe boost door het 

grote morele aanzien dat uitgaat van een 

Nobelprijs voor de vrede. Dit doet echter 

niets af aan het feit dat de VN keer op keer 

bewijzen niet in staat te zijn om zelfs de 

meest bedreigende problemen aan te 

pakken. De discussies omtrent de 

ontwapening van de bestaande 

kernmachten en de onenigheden over de 

manier waarop de verspreiding van 

kernwapens naar minder grote machten 

dient tegengegaan te worden, vormen een 

aanzienlijk obstakel voor de constructieve 

aanpak die het probleem verdient.  

 

 

 Pieter Stockmans
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GEVANGENEN VAN DE KAUKASUS 
HET CONFLICT IN TSJETSJENIË 

 
Het huidige conflict in Tsjetsjenië begon in 1994, maar eigenlijk kennen de Tsjetsjenen 

geen rust en vrede sinds de eerste Russische tsarentroepen in de achttiende eeuw voet 

op Kaukasische bodem zetten. In gesprekken verwijzen Tsjetsjenen vaak naar hun 

eigen geschiedenis en vertellen ze met overtuiging dat iedere halve eeuw een groot 

onheil het voortbestaan van hun volk bedreigt. Het Tsjetsjeense volk heeft inderdaad al 

verscheidene rampen meegemaakt. De meest recente zijn de deportatie van de hele 

bevolking naar Siberië en Kazachstan op 23 februari 1944 en het huidige conflict dat zijn 

oorsprong vindt in het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Zijn de Tsjetsjenen de 

gevangenen van de Kaukasus? Of kunnen we stellen dat de Russen eigenlijk de 

gevangenen zijn?  

 

DE BETEKENIS VAN TSJETSJENIË 

 

De Tsjetsjenen zijn een van de vele 

tientallen volkjes die wonen in de bergen 

van de Kaukasus. Zij hebben een eigen 

taal (die verwant is aan het Ingoesjetisch) 

en een erg sterk ontwikkelde cultuur en 

samenlevingswijze. Zij hebben zich het 

langst van alle Kaukasische volken verzet 

tegen vreemde overheersing, maar ook 

tegen religies of levensbeschouwingen die 

niet overeenstemden met hun eigen zeden 

en gewoonten. De wreedheden waarmee 

de Russische troepen hebben geprobeerd 

de Tsjetsjenen te veroveren zijn legen-

darisch, evenals het verzet daartegen. Dit 

heeft geleid tot het stereotiepe denken 

over Tsjetsjenen als wrede, 

onbetrouwbare mensen. 

 

De aanwezigheid van olie in de Kaspische 

Zee en het Kaukasusgebergte lokte in de 

negentiende eeuw ook andere 

grootmachten. Zo hebben Britse 

oliebedrijven tientallen jaren lang de 

oliewinning in Tsjetsjenië in bezit gehad. 

Door deze Britse aanwezigheid raakten 

antropologen geïnteresseerd in die 

eigenaardige volkjes in de Kaukasus, die 

veruit de oudste culturen hebben op het 

Europese continent. Het getouwtrek om de 

Kaukasus tussen het Ottomaanse/Turkse 

rijk, Groot-Brittannië en Rusland in de 

achttiende en negentiende eeuw maakte 

van de lokale bevolking een speelbal. Dat 

lijkt vandaag niet anders: de Tsjetsjenen 

worden als pasmunt ingezet in een globaal 

machtsspel tussen Rusland en de 

Verenigde Staten, elk met hun respectieve 

bondgenoten. Vanuit geopolitiek oogpunt 

is de ligging van Tsjetsjenië tussen Europa 

en Azië bijzonder interessant. Het 

Kaukasus-gebergte vormt een natuurlijke 

grens tussen Rusland aan de ene en 

Turkije en Iran aan de andere kant. 

Daarnaast heeft het gebied ook een grote 

economische waarde. Dat bewijzen de 

aanwezige aardolie en pijplijnen vanuit de 

Kaspische Zee naar Rusland en de vlakbij 

gelegen Zwarte Zee. In het huidige conflict 

spelen verder ook irrationele motieven een 

rol, zoals het al vermelde wantrouwen en 

zelfs haat tegen mensen uit de Kaukasus, 

en de laatste jaren vooral tegen de 
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Tsjetsjenen, het prestigeverlies van het 

Russische leger in de eerste Tsjetsjeense 

oorlog (1994-1996) en de voor vele 

Russen onverdraaglijke gedachte dat de 

Russische Federatie, na de Sovjet-Unie, 

op haar beurt zou kunnen afbrokkelen.  

 

EEN CONFLICT MET VEEL FACETTEN 

 

Er bestaat geen eenduidig antwoord op de 

vraag wat de reden is voor het 

Tsjetsjeense conflict. Ook niet op de vraag 

of het conflict een louter intern Russisch 

probleem is. Voer voor discussie is er wel: 

we bekijken hier een aantal factoren die er 

op wijzen dat het conflict veel facetten 

kent en zeker niet beperkt blijft tot de 

grenzen van Tsjetsjenië.  

 

Het juridische steekspel 
De Russische regering beweerde al in 

1991, toen de Sovjet-Unie nog bestond,  

en toen Tsjetsjenië haar onafhankelijkheid  

  Een vrouw bij een vernield woonblok  

  © Eddy van Wessel 

uitriep, dat het conflict in Tsjetsjenië een 

zuiver interne, Russische aangelegenheid 

was. Zij beriep zich daarbij op het feit dat 

de Tsjetsjeense Republiek een van de 

federale subjecten binnen de Russische 

Federatie was. De onschendbaarheid van 

de grenzen van een land wordt vastgelegd 

in het Handvest van de Verenigde Naties, 

dat stelt dat alle staten het recht hebben 

op territoriale integriteit. Datzelfde 

Handvest bevat evenwel ook het recht van 

volken op zelfbeschikking. 

 

Dit geeft aanleiding tot zware discussies, 

die juridisch van aard is. In 1991 riep de 

Opperste Sovjet van de Tsjetsjeens-

Ingoesjetische Autonome Socialistische 

Sovjetrepubliek (TIASSR) namelijk de 

soevereiniteit uit. Dat werd aangemoedigd 

door Boris Jeltsin, toen net verkozen als 

president van het Nationale Volkscongres  

van de Russische Federale 

Sovjetrepubliek, die tijdens een speech in  
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Kazan (in Tatarstan, een andere deelstaat 

van de Russische Federatie) in 1990 zei: 

“Neem zoveel vrijheid als je wilt”. De 

komst van Dzjochar Doedajev, ex-

sovjetgeneraal met ervaring in Afghanistan 

en de Baltische staten, gooide olie op het 

vuur. Met de steun van Moskou (!) werd 

de Opperste Sovjet van de TIASSR in 

september 1991 ontbonden ten voordele 

van Doedajev. Die wilde duidelijk meer 

macht, zonder inmenging van Moskou of 

andere politieke groepen. Op 1 november 

1991 werd hij na een erg omstreden 

verkiezing de eerste president van het 

zelfverklaarde onafhankelijke Tsjetsjenië. 

Ingoesjetië maakte zich in onderling 

akkoord los uit de Tsjetsjeens-

Ingoesjetische Republiek en werd als 

aparte entiteit opgenomen in de nieuwe 

Russische Federatie. Tsjetsjenië werd 

evenwel nooit erkend als soevereine staat, 

noch door de regering van Rusland noch 

door de internationale gemeenschap. 

Sommige groepen binnen de Tsjetsjeense 

maatschappij houden vol dat hun 

onafhankelijkheid een juridisch feit is en 

dat het huidige conflict dus een oorlog is 

tussen twee soevereine staten. 

 

De humanitaire tragedie  
De hevige Russische bombardementen op 

Tsjetsjeense steden en dorpen (maar ook 

op buurrepublieken) en de operaties die 

bekend staan als zatsjistki hebben voor 

een enorme stroom vluchtelingen gezorgd. 

Zatsjistka betekent zuivering of 

schoonmaak. Dergelijke acties hebben 

officieel de bedoeling ‘terroristen op te 

sporen’. In de realiteit wordt tijdens 

dergelijke operaties gemoord, ontvoerd, 

gemarteld, verkracht en geplunderd. Of er 

op deze manier ‘terroristen’ worden 

opgespoord, is nog maar de vraag. Als er 

al verdachten worden aangehouden, 

gebeurt dat zonder de nodige juridische 

basis, die normaal vereist is in een 

rechtsstaat. Zoals Anna Politkovskaja het 

treffend schrijft in ‘Poetins Rusland’: “Bij 

de Federale veiligheidsdienst (FSB) heerst 

de regel dat al wie de ondervragingen 

overleeft, voor een rechtbank zal komen. 

Weinigen overleven, dus worden 

‘internationale terroristen’ zelden berecht.” 

Dat betekent met andere woorden dat 

verdachten worden doodgemarteld. 

Dergelijke schendingen van 

mensenrechten en oorlogsmisdaden 

overstijgen het nationale belang en 

worden beschouwd als internationale 

aangelegenheden. 

 

De traditie wil dat een Tsjetsjeen wordt 

begraven in de grond van zijn 

voorvaderen. Daarom zoeken Tsjetsjenen 

in eerste instantie onderdak in andere 

delen van Rusland. Vluchtelingen worden 

door de Russische overheid echter niet als 

dusdanig erkend, maar beschouwd als 

‘intern verplaatste personen’, waardoor ze 

veel minder rechten op basis-

voorzieningen hebben. Tsjetsjenen 

hebben het ook erg moeilijk door de 

groeiende haat: zelfs Tsjetsjenen die al 

hun hele leven in Sint-Petersburg of 

Jekaterinburg wonen, krijgen nu te maken 

met systematische discriminatie en 

pesterijen. Zij vinden geen werk meer, 

huurcontracten worden opgezegd en 

paspoorten worden niet meer afgeleverd. 

Overheidsinstanties waar zij hun beklag 

kunnen doen, weigeren bijstand te 

verlenen. Tsjetsjenen sterven vaak in 

verdachte omstandigheden in 

gevangenissen en rechtszaken worden in 
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hun nadeel beslecht.  

 

Buurland Ingoesjetië krijgt het hard te 

verduren door de enorme toestroom aan 

mensen. De plaatselijke regering krijgt 

nauwelijks hulp van Moskou om kampen 

op te zetten en de nodige medische, 

sociale en educatieve voorzieningen te 

treffen. Internationale hulp wordt door 

Moskou geweerd, zodat de 

vluchtelingenorganisatie van de Verenigde 

Naties of Artsen zonder Grenzen geen of 

slechts erg sporadisch werk kunnen 

leveren. De chaos groeit als Ingoesjetië en 

andere buurrepublieken worden 

overspoeld door militair en politioneel 

personeel. De lokale economieën raken 

volledig ontregeld, wapenhandel en 

mensenhandel vieren hoogtij.  

Tienduizenden vluchtelingen zijn de 

Russische Federatie ontvlucht, op zoek 

naar een veilig onderkomen in 

voornamelijk lidstaten van de Europese 

Unie. De stroom naar Europa nam even 

af, maar begon in 2003 weer te groeien 

door het hardhandig sluiten van de 

vluchtelingenkampen in Ingoesjetië. De 

Russische regering wil immers aantonen 

dat de situatie weer normaal is: “de 

antiterroristische operatie is achter de 

rug”, zo verkondigde Moskou al in 2000. 

Tijd dus voor een referendum (maart 

2003) en verkiezingen (oktober 2003). 

Maar daarvoor is een kiespubliek nodig.  

 

Politiek-militaire factoren 
De veiligheid wordt bedreigd door heel 

concrete gebeurtenissen, zoals de 

explosies in woonblokken en metro-

stations in Moskou en in enkele steden in 

regio’s in het zuiden, zoals Stavropol’skij 

kraj, Dagestan, Noord-Ossetië, 

Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië. Het is 

duidelijk dat het geweld zich niet beperkt 

tot Tsjetsjenië zelf. In de Russische media 

wordt de betrokkenheid van Tsjetsjenen 

altijd vermeld en met grote stelligheid 

bevestigd door gezagdragers, ook als die 

niet bewezen is. Journalisten en analisten 

stellen zich vragen over dergelijke 

beschuldigingen: hoe kon bijvoorbeeld in 

de zomer van 1999 een groep 

‘Tsjetsjeense rebellen’ op drie weken tijd 

zes explosies plannen en uitvoeren op 

verschillende locaties in Rusland? Deze 

terroristische acties halen meestal het 

nieuws en bevestigen het stereotiepe 

beeld van de onbetrouwbare en 

gewelddadige Tsjetsjeen. Dat er 

Tsjetsjenen bij betrokken zijn, staat vast, 

maar het aandeel van Russische zijde is 

ook niet te verwaarlozen. Bronnen bij 

zowel de veiligheidsdienst FSB, het leger 

als de politie erkennen dit. Ook de 

gijzelingsacties in Moskou en Beslan en 

de afloop ervan hebben de emoties al 

hoog doen oplaaien, niet het minst bij de 

Tsjetsjeense bevolking. Op resultaten van 

onafhankelijke onderzoeken blijft het 

wachten.  

 

 

De resten van Grozny                © Eddy van Wessel 

 

Nog op het vlak van veiligheid spelen de 

chaos en de willekeur binnen het 

Russische leger een rol. Ondanks het 

hoge militaire staatsbudget krijgen 
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officieren erg lage lonen uitbetaald, wordt 

er niet geïnvesteerd in huisvesting of 

medische zorg voor militairen en van een 

militaire opleiding is tijdens de 

dienstplicht zelfs geen sprake, zo blijkt uit 

vele getuigenissen van afgezwaaide 

rekruten. De dienstplichtigen krijgen een 

miezerige soldij. Zij proberen op alle 

denkbare en ondenkbare manieren iets 

bij te verdienen: door doorgangsgeld te 

vragen aan de vele controleposten in de 

Kaukasus, door wapens te verkopen (ook 

aan Tsjetsjeense strijders), arbeid van 

dienstplichtigen aan bedrijven aan te 

bieden en zelfs lijken van Tsjetsjenen te 

verhandelen. Voor een lijk wordt 

gemakkelijk 2.000 dollar neergeteld. Een 

dergelijk leger vormt niet enkel een 

bedreiging voor de eigen bevolking, maar 

ook voor de buitenwereld.  

 

Ook de uitbouw van de federale 

veiligheidsdienst FSB baart het Westen 

zorgen. Medewerkers van de voormalige 

KGB worden uit de schemering gehaald 

en op politieke en administratieve posten 

geplaatst. Jeltsin heeft met de aanstelling 

van Vladimir Poetin een soort Trojaans 

paard binnengehaald. De oorlog in 

Tsjetsjenië heeft dit mogelijk gemaakt. De 

gevoelens van angst en onveiligheid 

worden door deze oorlog aangewakkerd. 

De overheid antwoordt met de 

wederopbouw van een politiestaat waar 

geen plaats is voor persvrijheid of 

onafhankelijke rechtspraak.  

 
 
De economische kant van het conflict 
Rusland drijft handel met de hele wereld, 

met als belangrijkste partners de landen 

van het GOS, de Verenigde Staten, de 

Europese Unie, China en India. Aardgas 

en petroleum zijn de belangrijkste 

exportproducten. Deze export raakt op 

twee manieren het conflict in Tsjetsjenië: 

in Tsjetsjenië wordt hoogwaardige olie 

gewonnen en de oorlog wordt bekostigd 

met inkomsten uit de gas- en olie-uitvoer. 

De hoge olieprijzen spelen hierbij Rusland 

in de kaart. De opbrengst van de in 

Tsjetsjenië gewonnen olie verdwijnt in de 

handen van de machthebbers. Het 

aangestelde en intussen vermoorde hoofd 

van de Tsjetsjeense administratie, 

Achmed Kadyrov (door pseudo-

verkiezingen noemde Rusland hem 

‘president’), had tot 49% van de olie-

industrie in handen. Het Russische 

militaire budget is nog nooit zo hoog 

geweest als nu. Naast de formele 

economie is er een hele 

schaduweconomie ontstaan. Ook daar 

gaan miljoenen roebels om. Dat is een van 

de drijfveren voor jongemannen om een 

militair contract af te sluiten: zij weten dat 

vechten in Tsjetsjenië geld oplevert.  

 Oliebron in Tsjetsjenië 

 

Heel veel geld wordt in Tsjetsjenië 

gepompt. Zo werd in 2003 3,5 miljard 

roebel gebudgetteerd voor de 

wederopbouw. Toch blijft het land een 

ravage. De uitgaven voor defensie stijgen, 

de uitgaven voor onderwijs en sociale 
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zekerheid dalen. Een van de gevolgen 

daarvan is dat bepaalde minimale 

privileges voor zwakke doelgroepen 

afnemen. Maar zonder deze privileges 

kunnen bejaarden, gehandicapten en 

anderen de touwtjes niet meer aan elkaar 

knopen. Voor de sociale besparingen van 

2004 leefde al een derde van de 

Russische bevolking onder de 

armoedegrens. De sociale onrust groeit.  

 

ZIJN ER STAPPEN NAAR VREDE? 

 

Verscheidene onderhandelingspogingen 

tussen Russische en Tsjetsjeense zijde 

hebben tot op heden geen resultaat 

opgeleverd. Pas in de zomer van 2000 

sprak een Russisch generaal, Viktor 

Kazantsev, voor het eerst over de 

noodzaak van onderhandelingen. Voor 

hem werd duidelijk dat het hier niet meer 

ging om een anti-terroristische operatie 

maar om een echte oorlog. In juli 2000 

bereidde president Maschadov de 

directeur van de Tsjetsjeense 

veiligheidsdienst voor om onder-

handelingen te voeren met Moskou. Op 28 

oktober 2000 kwam deze man naar 

Machatsjkala, de legerbasis van de 

Russen in Dagestan, voor gesprekken. Hij 

werd onmiddellijk gearresteerd en 

overleed later in verdachte 

omstandigheden in de gevangenis. 

In 2001 stelde president Maschadov 

Achmed Zakajev, minister van cultuur en 

informatie, aan om de belangen van 

Tsjetsjenië te verdedigen in het 

buitenland. Op dat moment had Moskou 

gesprekken met Maschadov nog niet 

uitgesloten. Op 18 november 2001 had 

Zakajev een gesprek met generaal 

Kazantsev in de internationale zone van 

luchthaven Sjeremjetjevo 2 in Moskou. 

Later bleek dat er op dat moment al een 

federaal aanhoudingsbevel liep tegen 

Zakajev. 

Na de gijzelingsactie in het Dubrovka-

theater in Moskou in oktober 2002 

verkondigde de regering Poetin dat 

gesprekken met Maschadov of Zakajev 

niet meer mogelijk waren: met terroristen 

valt niet te praten. De betrokkenheid van 

de regering Maschadov is echter nooit 

bewezen. Daarna startte het Kremlin een 

eigen ‘politiek vredesproces’ op. In maart 

2003 werd een referendum georganiseerd 

om de Tsjetsjeense bevolking een nieuw 

ontwerp van grondwet te laten 

goedkeuren. De omstandigheden waarin 

dit referendum werd gehouden, maakten 

dat geen enkele internationale instelling de 

resultaten erkende: mensen werden 

bedreigd en vermoord en soldaten 

mochten ook stemmen – om maar een 

paar schendingen van de regels voor een 

faire volksstemming te noemen.  

 

Deze maskerade werd voortgezet toen er 

in oktober 2003 presidentsverkiezingen 

kwamen, waarbij op voorhand al vaststond 

dat Achmed Kadyrov zou ‘winnen’. Die 

stond vroeger in het gewapend verzet 

tegen Rusland en was moefti van Grozny, 

maar hij werd overtuigd om de Russische 

zijde te kiezen. Tegenstrevers als 

Chasboelatov werden geïntimideerd of 

met trucs van de kieslijsten gehaald. In de 

ogen van het Tsjetsjeense verzet was 

Kadyrov een verrader. Het is nog niet 

duidelijk wie hem op 9 mei 2004 in het 

voetbalstadion van Grozny heeft 

vermoord. Wel duidelijk is dat zijn 

aanstelling een toename van het geweld 

met zich meebracht.  
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In augustus 2004 werden nieuwe 

‘verkiezingen’ georganiseerd: Moskou had 

met Aloe Alchanov alweer zijn kandidaat 

klaar. Deze man staat echter in de 

schaduw van de nieuwe Tsjetsjeense 

sterke man van Moskou: Ramzan 

Kadyrov, zoon van Achmed, en hoofd van 

de Tsjetsjeense FSB. Iedereen herinnert 

zich nog het beeld van een in trainingspak 

gehulde jongeman, die net na de moord 

op zijn vader wat onbehouwen naast 

Poetin in het Kremlin stond. Ramzan werd 

hiermee verheven tot Poetins 

beschermeling. Hij is nog te jong om 

president te mogen worden (daar moet je 

volgens de nieuwe Tsjetsjeense grondwet 

dertig jaar voor zijn), maar de macht heeft 

hij nu al.  

Ramzan Kadyrov 

 

In plaats van een vredesproces op gang te 

brengen dat naar stabiliteit en veiligheid 

leidt, is het tegenovergestelde gebeurd: 

Ramzan is de schrik van alle Tsjetsjenen. 

Hij ontvoert, moordt en foltert iedereen 

waarvan hij vermoedt dat die hem niet 

genegen is. Officieel begint de Russische 

regering nu ook te verkondigen dat 

Ramzan Kadyrov een probleem vormt.  

 

De moord op president Maschadov, 

gemeld op 8 maart 2005, lijkt te passen in 

de politiek van de Russische regering. Het 

is nog altijd niet duidelijk of dit de 

zoveelste stap is in een bewust plan of dat 

het veeleer gaat om een willekeurig 

proces waarin Moskou afhankelijk van de 

situatie beslist over de volgende stappen. 

Duidelijk is wel dat het gematigde 

Tsjetsjeense verzet, ondersteund door de 

regering van Maschadov, onthoofd is. De 

vernederende manier waarop de 

Russische autoriteiten over Maschadov 

hebben bericht en het feit dat zij zijn 

lichaam niet teruggeven aan de familie, 

hebben bij veel gematigde Tsjetsjenen 

kwaad bloed gezet. Er valt een 

radicalisering te verwachten, die zou 

kunnen leiden tot meer geweld en meer 

slachtoffers.  

 

BESLUIT 

 

Deze schets van de situatie toont aan dat 

de gewone burger gebaat is bij vrede, 

maar dat er ook velen zijn die voordeel 

halen uit het conflict: machthebbers, 

militairen, de veiligheidsdienst FSB, 

industriëlen en handelaars. Het lijkt een 

harde dobber om al deze 

belanghebbenden in een 

onderhandelingsproces te betrekken. 

Bovendien hebben de hoofdrolspelers in 

het westelijk halfrond nog geen serieuze 

poging ondernomen om te werken aan 

een duurzame oplossing.  

 

We zien vandaag een uitgeputte 

burgerbevolking in Tsjetsjenië, voor wie 

veiligheid en rust prioritair zijn. 

Tsjetsjeense strijders en vluchtelingen in 

het buitenland streven nog altijd naar 

onafhankelijkheid, maar die wens is nog 

nauwelijks hoorbaar in de verwoeste 

huizen in Grozny. Uit opiniepeilingen blijkt 

dat de meerderheid van de Russen vindt 
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dat de oorlog moet stoppen en dat er een 

politieke oplossing moet worden gezocht. 

De Russische regering, het parlement, de 

FSB en het leger (de grenzen tussen deze 

instellingen zijn intussen erg vaag 

geworden) houden vol dat het geweld 

gerechtvaardigd en noodzakelijk is en 

beweren te streven naar een politieke 

oplossing. Hun belangen liggen echter ver 

af van die van de burgers.  

 

Het lijkt alsof de Tsjetsjenen veroordeeld 

zijn tot hun lot: vechten voor hun vrijheid 

en dat van het land van hun voorvaderen. 

Zij lijken de gevangenen van hun 

geboortegrond. Zijn de Russen ook 

veroordeeld tot de Kaukasus? Gevangen 

zitten ze in ieder geval wel. Maar ooit zal 

de Kaukasus geen gevangenis meer zijn, 

maar een zalig oord om te vertoeven! 

 

Annemarie Gielen 
Pax Christi Vlaanderen
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VERKIEZINGEN IN EEN STUURLOOS LAND 
HERVINDT DUITSLAND ZIJN BUITENLANDS-POLITIEK KOMPAS? 

 
 

 
Voor een land dat zichzelf in termen als 

‘Weltexportmeister’ en ‘Friedensmacht’ 

definieert, is het opvallend dat 

buitenlandse politiek geen rol van 

betekenis speelde in de Duitse 

Bondsdagverkiezingen van 18 september 

jl. Zowel in de verkiezingsprogramma’s als 

tijdens de tv-debatten en interviews met 

topkandidaten speelden binnenlandse 

sociaal-economische thema’s de hoofdrol. 

Even leek Schröder een serieuze poging 

te doen een wereldpolitiek probleem in te 

zetten voor zijn campagne, toen hij na het 

mislukken van onderhandelingen met 

Teheran over het Iraanse 

atoomprogramma eiste dat de Verenigde 

Staten de militaire optie ‘van tafel moesten 

halen’. Zijn doorzichtige poging om van 

Iran 2005 het Irak van 2002 te maken, 

faalde echter. Ook de CDU/CSU en de 

FDP haastten zich te zeggen dat wat hen 

betreft militaire maatregelen niet aan de 

orde waren. Dat Duitsland met deze 

voorbarige uitspraken de druk op de 

onderhandelingen wegnam en de Iraanse 

mullahs hiermee in de kaart speelde, 

ervoeren noch de politici, noch het grote 

publiek als een groot probleem. 

Het enige buitenlands-politieke agenda-

punt dat in de campagne een (kleine) rol 

speelde, was de eventuele toetreding van 

Turkije tot de EU. Waar de SPD en de 

Grünen een lidmaatschap van Turkije 

principieel verwelkomden, wanneer het 

land aan de vastgestelde criteria zou 

voldoen, achtte de CDU een 

‘geprivilegieerd partnerschap’ het hoogst 

haalbare. Maar dit vraagstuk, dat toch zo 

essentieel is voor de Finalitätsfrage van de 

EU, lokte slechts lauwe reacties uit. 

Deze stilte over buitenlands-politieke 

vraagstukken is des te opmerkelijker 

gezien de magere buitenlands-politieke 

staat van dienst van de rood-groene 

regering. Duitse politicologen en historici 

vallen over elkaar heen in hun kritiek op 

de richtingsloze wijze waarop Schröder 

met zijn ‘zelfbewuste’ Deutsche Weg de 

confrontatie met de Verenigde Staten over 

het Irak-beleid is aangegaan. Niet zozeer 

het feit dat Duitsland geen troepen naar 

Irak zond wordt bekritiseerd, maar vooral 

het feit dat Schröder als eerste naoorlogse 

kanselier via de publieke media en niet via 

de diplomatieke kanalen deze confrontatie 

aanging. Duitsland speelde voor het eerst 

in de naoorlogse geschiedenis geen 

gebalanceerde tussen zijn twee 

belangrijkste bondgenoten, de Verenigde 

Staten en Frankrijk, maar schikte zich naar 

de Franse idee van een Europese 

tegenmacht tegen de ‘hyperpuissance’. 

Dat in deze machtspolitiek ook 

toenadering tot semi-democratische en 

autoritaire regimes in Rusland en China 

gezocht werd en mensenrechtenkwesties 

genegeerd werden, maakt dit beleid 

problematisch voor een land dat zich als 

beschermer van het internationale recht 

opwerpt. De Männerfreundschaft tussen 

Poetin en Schröder, hun gezamenlijke 

anti-Amerikaanse politiek roepen vooral in 



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  JG13(1) GLOBAAL 

 

   

 18 

de Midden- en Oost-Europese lidstaten 

angsten op over een nieuw Duits-Russisch 

Rapallo. 

Daarbij komt dat Duitsland met zijn 

categorische afwijzing van een militaire 

interventie in Irak, ongeacht een besluit 

van de VN-Veiligheidsraad, volgens critici 

heeft bijgedragen aan de crisis in de VN. 

Duitsland heeft getracht de ‘arrogantie van 

de supermacht’ te beantwoorden met 

‘arrogante onmacht’, hetgeen, zoals te 

verwachten, niet succesvol was, want ook 

deze ‘Ohne uns’-politiek kon een oorlog 

niet voorkomen. 

De actieve tegenstand tegen de Verenigde 

Staten aan de zijde van Frankrijk heeft 

volgens critici ook bijgedragen aan de 

verdeeldheid binnen de EU. 

Coalitievorming van de andere Europese 

landen tegen de Frans-Duitse tandem 

werd vrijwel onvermijdelijk, zeker voor de 

Midden- en Oost-Europese staten, die uit 

veiligheidsoverwegingen nog sterk met de 

Verenigde Staten verbonden wensen te 

blijven. Daarnaast is er kritiek dat 

Duitsland onder rood-groen zijn 

standpunten nog eens zonder consultatie 

met zijn Europese bondgenoten naar 

voren bracht. Het land heeft daardoor 

gebroken met de traditionele multilaterale 

bemiddelende rol en de Kultur der 
Zurückhaltung en het toonde zich geen 

betrouwbare partner. 

Tegenover al deze kritiek staan ook 

enkele gerenommeerde namen als Gregor 

Schöllingen en Egon Bahr, die de Duitse 

Weg van Schröder begroeten als 

‘Duitslands terugkeer op de wereldtribune’, 

die ‘vanzelfsprekend en normaal’ zou zijn. 

De hoogoplopende polemiek in het 

academische debat heeft echter geen 

weerslag gehad op de 

verkiezingscampagne. Noch de Duitse 

bevolking, noch de politieke oppositie van 

CDU/CSU en FDP achtte het wenselijk, of 

noodzakelijk, buitenlandse 

aangelegenheden tot centrale thema’s in 

de verkiezingscampagne te maken. 

Duitsland lijkt thans genoeg te hebben aan 

zichzelf. 

 

MOEIZAME COALITIEVORMING 

 

Dat de Duitse bevolking zeer onzeker, 

angstig en verdeeld is over de eigen 

toekomst en de economische en politieke 

staat van het land, bleek ook uit de 

verrassende verkiezingsuitslag van 18 

september. De wil om te veranderen, maar 

tegelijkertijd de angst voor een revolutie, 

leidden ertoe dat de Duitse kiezer niet één 

duidelijke politieke voorkeur uitte, en het 

land in een ‘chaos’ stortte. Nooit eerder 

waren zoveel coalitiemogelijkheden 

mathematisch mogelijk, maar politiek 

onrealistisch. De verkiezingsuitslag bracht 

niet de voorspelde ruime winst voor de 

CDU, maar slechts een mager 32,2%, 

terwijl de SPD 34,3% van de stemmen 

wist te winnen. Ondanks het goede 

resultaat van de liberale FDP, die met 

9,8% van de zetels de beste score sinds 

1990 behaalde, kon de door de oppositie 

gewenste zwart-gele coalitie geen 

doorgang vinden. 

Aangezien de SPD een linkse coalitie met 

zowel de Grünen (8,1%) als de nieuwe 

Linkspartei (8,7%) uitsloot, waren er nog 

drie opties over. Ten eerste de zgn. 

‘stoplichtcoalitie’, met de SPD, Grünen en 

de FDP. De Duitse liberalen verwierpen 

deze optie echter direct. Een 

stoplichtcoalitie over rechts, de zgn. 

‘Jamaica-coalitie’, waarbij de Grünen en 
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CDU/CSU en de FDP aan een 

meerderheid zouden helpen, leek 

kortstondig tot de mogelijkheden te 

behoren. Uiteindelijk bedankten de 

Grünen, omdat men niet verwachtte 

overeenstemming te bereiken op het 

gebied van sociale, ecologische en 

energiepolitiek. De laatste optie, die door 

beide grote volkspartijen vóór de 

verkiezingen als ondenkbaar verworpen 

was, leek daarom toch de meest 

waarschijnlijke: een grote coalitie. De 

weerstand van beide volkspartijen tegen 

zo’n coalitie kwam deels voort uit 

machtspolitieke afwegingen. Waar beide 

partijen in een coalitie met kleinere partijen 

nog duidelijk de sterkste partij zouden zijn, 

moeten ze in een grote coalitie als min of 

meer gelijkwaardige partners ook meer 

macht delen. Daar komt nog bij dat beide 

partijen en hun politiek leiders zich in de 

campagne sterk tegen elkaar afgezet 

hebben, zodat elke concessie aan de 

voormalige tegenstander als een 

persoonlijk verlies gezien wordt. De door 

Schröder vol bravoure geïnitieerde 

discussie over de vraag óf Angela Merkel 

óf hij kanselier moest worden, maakte de 

coalitie-besprekingen niet eenvoudiger.  

Tot slot zijn ook de historische ervaringen 

met een grote coalitie in de 

Bondsrepubliek niet onverdeeld positief. 

Een eerdere grote coalitie, onder Georg 

Kiesinger (1966-1969), boekte weliswaar 

enig succes bij het overwinnen van een 

economische crisis, maar wordt tevens 

verweten de politieke polarisatie in de 

jaren ’60 in de hand gewerkt te hebben. 

Het ontbreken van een serieuze 

parlementaire oppositie zou aanleiding zijn 

geweest voor het ontstaan van de 

‘au�erparlementarische Opposition’ en de 

radicalisering van de protestbeweging met 

als dieptepunt de stadsguerrilla van de 

RAF. Desondanks blijkt een groot deel van 

de Duitse bevolking van mening dat alleen 

een grote coalitie de noodzakelijke 

hervormingen op een sociaal 

rechtvaardige en effectieve wijze door kan 

zetten.    

 

VOORUITZICHTEN 

 

De vraag wie in de grote coalitie in 

Duitsland de kanselier mag leveren is voor 

een analyse van de gevolgen van de 

machtswisseling op de Duitse 

buitenlandse politiek van belang. De 

Richtlinienkompetenz van de Duitse 

kanselier geeft deze namelijk veel 

zeggenschap over politiekinhoudelijke 

vraagstukken. De naoorlogse 

geschiedenis leert dat vrijwel elke 

kanselier zich na enige jaren intensiever 

met de buitenlands-politieke vraag-

stukken gaat bemoeien en dat de rol van 

de minister van buitenlandse zaken, tenzij 

deze keer een sterke persoonlijkheid is, 

minder groot wordt. Dit was te zien onder 

kanselier Kohl en zijn ministers van 

buitenlandse zaken (Genscher en Kinkel), 

en ook onder Schröder en Fischer. 

Vanwege deze dominante rol van de 

kanselier zal onder het kanselierschap van 

Angela Merkel het CDU-

verkiezingsprogramma op buitenlands-

politiek gebied een belangrijke rol spelen. 

Het is daarom duidelijk dat de 

regeringswissel gevolgen zal hebben voor 

de Duitse buitenlandse politiek. Dit 

ondanks het feit dat de Bonds-

republikeinse geschiedenis tevens leert 

dat de post van buitenlandse zaken vaak 

de coalitiepartner toekomt. Ook nu is het 
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de SPD gelukt de post van buitenlandse 

zaken te claimen. Voor het eerst sinds 

Willy Brandt deze functie in de jaren 1966-

1969 vervulde, zal een SPD’er minister 

van buitenlandse zaken zijn. Gezien de 

coalitieverhoudingen zal deze minister van 

buitenlandse zaken echter gedwongen zijn 

de SPD-koers die onder rood-groen 

gevoerd werd, op te geven voor een meer 

pragmatische koers, die ook recht doet 

aan de prioriteiten en wensen van de 

CDU/CSU.  

 

EUROPAPOLITIEK 

 

Duitsland zal in januari 2007 het 

voorzitterschap van de EU overnemen. 

Daarom is de richting die een nieuwe 

regering met Europa op wil, van groot 

belang, zeker nu de in een crisis 

verkerende EU om leiderschap verlegen 

is. Duitsland heeft zijn rol in de Europese 

politiek na de eenwording van het land 

slechts geleidelijk en met moeite weten 

aan te passen. Een langzame verandering 

heeft plaatsgevonden in de manier waarop 

Duitsland zijn eigen rol in Europa 

waarneemt. Na jaren van ‘continuïteit van 

de continuïteitsretoriek’ heeft de Duitse 

politiek de consequenties getrokken uit de 

machtstoename van Duitsland en vooral 

uit de toegenomen verwachtingen vanuit 

het buitenland. Waar kort na de hereniging 

nog ideeën overheersten over de Duitse 

morele (en financiële) verplichting de 

Europese eenwording te financieren en 

een ondergeschikte rol in de Frans-Duitse 

relatie te spelen, is Duitsland anno 2005 

‘normaal’ geworden. 

Duitsland heeft onder Schröder definitief 

afstand genomen van de oude 

‘postnationale’ idealen. Net als in andere 

lidstaten, die nettobetalers zijn, is in 

Duitsland de weerstand tegen de hoge 

kosten van de EU toegenomen. Tevens is 

de angst gegroeid in een supranationaal 

Europa de eigen nationale identiteit en 

soevereiniteit te verliezen. Daarbij is onder 

rood-groen ook de Franse zienswijze op 

Europa deels overgenomen? De 

gaullistische visie van een Europa met een 

leidende rol voor grote lidstaten (lees: 

Duitsland en Frankrijk) in deze 

statenbond, vormt zeker in de SPD een 

leidraad voor de Europapolitiek. Het 

gestegen Duitse zelfbewustzijn uitte zich 

in de verhouding tot Frankrijk: pariteit met 

Parijs was het minste dat Berlijn 

verlangde. 

Deze zelfbewuste machtsaanspraak zal, 

met het vertrek van Schröder, 

waarschijnlijk minder worden. Duitsland 

zal weliswaar een leidende rol in het 

Europese integratieproces (moeten) 

blijven spelen, omdat een sterkere EU nog 

altijd van fundamenteel belang voor 

Duitsland is, maar de leiderschapsstijl zal 

veranderen. Vooral valt te verwachten dat 

de vaak exclusieve Frans-Duitse band aan 

gewicht zal verliezen. De persoonlijke 

vriendschap tussen Schröder en Chirac 

was van essentieel belang voor de nauwe 

toenadering tussen Duitsland en Frankrijk 

van de afgelopen jaren. Merkel en de CDU 

hebben zowel op programmatisch als 

persoonlijk vlak minder gemeen met 

Chiracs Frankrijk. Eerder zal Duitsland de 

banden met Groot-Brittannië aanhalen, 

omdat wederzijdse ideeën over 

economische hervormingen in Europa 

meer overeenkomen. 

Een belangrijk punt in het CDU/CSU-

verkiezingsprogramma was versterking 

van de betrekkingen met de kleinere EU-
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lidstaten. Onder CDU-supervisie zal 

Duitsland eerder een bemiddelende rol 

tussen alle lidstaten op zich nemen en 

minder exclusief de nadruk op de 

bilaterale betrekkingen met de grote 

lidstaten leggen. Toch moet een kleinere 

staat, zoals Nederland, niet verwachten 

dat Duitsland de kleinere staten net zoveel 

aandacht geeft als vóór 1990. De 

uitgebreide EU van 25 lidstaten dwingt 

zelfs een Duitse politiek die zich meer 

multilateraal wenst op te stellen, de 

aandacht meer op de grotere lidstaten te 

richten, zolang de EU op 

intergouvernementele leest geschoeid is. 

Met de regeringswissel valt tevens te 

verwachten dat Duitsland het Stabiliteits- 

en Groeipact weer zal naleven. Zowel 

vanwege binnenlands-politieke 

economische overwegingen als vanwege 

principiële Europa-politieke overwegingen 

keerde de CDU zich tegen de unilaterale 

Frans-Duitse negering van het pact. In het 

CDU-programma staat hierover: ‘Mit 

nationalen Alleingängen, der mutwilligen 

Schwägung des europäischen 

Wachstums- und Stabilitätspaktes und 

eiseitigen Parteinahmen im Europäischen 

Rat hat Rot-Grün Europa gespalten und 

seine Glaubwürdigkeit beschädigt.’  

Wat betreft praktische aangelegenheden, 

zoals de constitutie en de uitbreiding van 

de EU, valt een nieuwe Duitse regering 

vooralsnog echter geen doorslaggevende 

rol van betekenis te verwachten. Hoewel 

beide grote partijen in Duitsland zich 

gecommitteerd hebben aan het 

verwezenlijken van de voordelen die de 

constitutie biedt, is een doorbraak in de 

impasse rond de grondwet 

onwaarschijnlijk. Wél zal Duitsland onder 

een grote coalitie voorzichtig proberen 

voortgang te bewerkstelligen op 

institutionele en organisatorische punten. 

Gezien de programmatische 

overeenkomsten van de CDU/CSU en de 

SPD, zal een grote coalitie, ook onder 

druk van de Länder, een duidelijker 

taakverdeling tussen de EU, de lidstaten 

en de regio’s verlangen. Ook een 

eerlijkere (lees: lagere) Duitse bijdrage zal 

voor de nieuwe regering inzet van 

onderhandelingen zijn. Gezien de 

potentiële conflicten binnen de EU over 

deze thema’s zal het voor een groot deel 

afhangen van de Duitse diplomatieke 

vaardigheden of men hierin zal slagen. 

Tot slot zal een regering met de CDU de 

bakens verzetten in de discussie over de 

uitbreiding van de EU in het algemeen en 

een Turkse toetreding in het bijzonder. Al 

langere tijd heersen in CDU-kringen 

bezwaren tegen toetreding van almaar 

meer staten tot de EU en de hierdoor 

ontstane rem op institutionele versterking 

van de Unie. Men stelt duidelijk het  beleid 

van tegelijkertijd uitbreiden en verdiepen 

van de Unie ter discussie. Ook de 

voorstelling van Europa als 

waardengemeenschap, die in CDU-

kringen een rol speelt, beïnvloedt de 

afwijzende houding ten opzichte van een 

Turkse toetreding. Hoewel de EU-

onderhandelingen met Turkije over 

toetreding 3 oktober (overigens ook de 

dag van de Duitse eenheid) geopend zijn, 

zal een regering met CDU/CSU een 

kritischer positie innemen. Terwijl de 

komende vier jaar geen definitieve 

uitspraken zullen gedaan worden over de 

toetreding, is het volwaardig lidmaatschap 

van Turkije niet langer vanzelfsprekend. Al 

heeft de SPD zich tot nog toe 

uitgesproken voorstander van een Turkse 
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toetreding getoond, deze partij zou, 

vanwege de afwijzende publieke opinie in 

Duitsland en elders in Europa, het eigen 

standpunt kunnen wijzigen en pragmatisch 

accepteren dat de onderhandelingen 

zonder vaste uitkomst gevoerd worden. 

 

TRANSATLANTISCHE BETREKKINGEN  

 

Het meest in het oog springend wapenfeit 

van de rood-groene buitenlandse politiek 

was de ongekende breuk met de 

Verenigde Staten. Hoewel conflicten niet 

nieuw zijn, heeft een kanselier 

onenigheden voor het eerst in de 

naoorlogse geschiedenis nog tijdens zijn 

ambtsperiode in alle openheid 

uitgevochten. De, volgens critici, 

opportunistische instrumentalisering van 

latente anti-Amerikaanse en pacifistische 

gevoelens onder de bevolking en de 

retorische distantiëring van de Verenigde 

Staten en hun militaristische, 

imperialistische politiek zijn nieuwe 

elementen in de Bondsrepublikeinse 

buitenlandse politiek. Wat zal een nieuwe 

regering op dit gebied voor betekenis 

hebben? 

Over het algemeen zijn waarnemers 

voorzichtig optimistisch, al speculeren 

sommige commentatoren al over een 

‘nieuwe huwelijksreis’. Wolfgang 

Schäuble, buitenlands-politiek 

woordvoerder van de CDU, zei, tijdens 

een bezoek aan Washington – waar hij 

opvallend genoeg zowel door 

Condoleezza Rice als George W. Bush 

ontvangen werd – dat Duitsland onder 

CDU-leiding ‘niet alles anders zal doen’ en 

dat men het ‘niet in alle gevallen eens zal 

zijn’. Dat de sfeer zal verbeteren, lijkt bij 

voorbaat vast te staan. De nieuwe 

regering zal trachten aan te sluiten op de 

oude Bondsrepublieke ‘Sowohl-als-Auch’-

politiek. Europese integratie en 

transatlantisch partnerschap vormen, 

volgens het CDU-verkiezingsprogramma, 

geen tegenstelling, maar zijn 

complementaire pijlers van de Duitse 

buitenlandse politiek. Nu de Verenigde 

Staten nog altijd vastzitten in het Irakese 

moeras, is de kans groot dat deze 

uitgestoken hand van Berlijn ditmaal 

opgepakt wordt en dat de toon van de 

Duits-Amerikaanse dialoog constructiever 

zal worden. Dat laat onverlet dat 

inhoudelijk gezien een CDU-SPD-regering 

bij thema’s als klimaatbeheersing, de 

Amerikaanse politiek in Irak, de rol van de 

VN in de internationale betrekkingen, maar 

ook de toetreding van Turkije tot de EU 

mijlenver van de huidige Amerikaanse 

positie afstaat. 

 

 

CONCLUSIE 

 

De Bondsdagverkiezing heeft een grote 

coalitie in Duitsland onvermijdelijk 

gemaakt. Hoewel een CDU-FDP-coalitie 

een sterkere breuk had kunnen 

verwezenlijken met de in vele opzichten 

ongeschikte buitenlandse politiek van de 

afgelopen jaren, zal ook een grote coalitie, 

ondanks aanzienlijke programmatische 

tegenstellingen tussen de CDU/CSU en 

SPD, de bakens in positieve zin verzetten. 

Angela Merkel, de eerste vrouwelijke 

Bondskanselier van Duitsland, heeft 

voorafgaand aan de verkiezingen al 

opgemerkt dat zij van de buitenlandse 

politiek een ‘Chefsache’ wil maken. Dit is 

van betekenis voor de toekomstige 

buitenlands-politieke koers van Duitsland 
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onder CDU/CSU-leiding. Gesteund door 

een grotere meerderheid dan rood-groen 

vanaf 2002 en minder geleid door anti-

Amerikaanse sentimenten en een 

overdreven wens Duitsland als 

‘zelfbewuste natie’ in Europa te profileren, 

zal Duitsland onder kanselier Merkel een 

stabielere en coöperatievere partner zijn. 

Gezien de staat van de Europese Unie en 

de huidige transatlantische betrekkingen 

komt de machtswissel in Berlijn niets te 

vroeg. 

Hans Terlouw 
 

Dit artikel is overgenomen uit het 
novembernummer van 2005 van het tijdschrift 
Internationale Spectator, een gezamenlijke 
uitgave van Koninklijke Van Gorcum BV en 
Instituut Clingendael. Voor meer informatie zie 
www.internationalespectator.nl         
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EDUCATING THE NEXT SUPERPOWER? 
CHINA’S 21ST-CENTURY MERITOCRACY 

 
China is ‘hot’. Not a day goes by without being reminded of China’s rising hegemony. This is 
particularly true for us, students in the West. The last couple of years we got to witness a 
significant increase in the number of Chinese students. In Belgium this even lead to rumours 
of a Leuven-based Chinese spy-network for Europe. Witnessing the great influx of Asian 
students might tempt us to forget that China has a decent education system of its own. The 
Yale Globalist went on an excursion to four Chinese universities and got to witness the 
Chinese education system first hand. The following article is one of their accounts on how 
China trains its elite.   

 
Perhaps it didn’t draw nearly as much 

attention as the China National Oil 

Corporation’s abortive bid for Unocal, but 

last June the Chinese company Haier—

the world’s third largest producer of home 

appliances—made a $1.28 billion bid for 

the American firm Maytag. Ultimately 

unrealized, the acquisition would have 

given Haier the one thing it has yet to 

attain: international popularity. Maytag, 

faced with rising costs and falling revenue, 

has little else to offer, and Haier, with 

production facilities located throughout the 

world, has few other needs. Haier, in fact, 

is just one of many large, partially 

stateowned Chinese corporations trying to 

assert themselves abroad. Their 

successes have been mixed, but their 

efforts reveal a China that has been 

decades in the making: a country that is 

capitalistic, competitive, and growing—in 

short, an emerging superpower.  

In recent months, Time, Newsweek, and 

The Economist have all dedicated at least 

one cover story to the question of China’s 

rising hegemony. There is plenty to 

suggest, however, that such claims are 

either brilliant prophesies or simply 

exaggerated journalism. A country of 

extremes, China’s shortcomings and 

triumphs are readily apparent. Poverty is 

widespread, especially in the interior, and 

there is a widening income gap. 

Nonetheless, the fact remains that China’s 

economic growth, while uneven, is real, 

and its gross domestic product is now 

second only to that of the United States. 

As Newsweek’s Fareed Zakaria writes, 

“China’s rise is no longer a prediction. It is 

a fact.”  

Soon to inherit this growing economy are 

China’s leading young professionals and 

university students. Unlike their parents, 

they never experienced Mao’s rule or the 

privations of the Cultural Revolution. Most 

grew up as only children and, as a result, 

their parents often treated them like xiao 
huangdi—“little emperors.” They often 

speak fluent English and are exceptionally 

computer literate. Most importantly, 

however, they ascended China’s rigorous 

educational meritocracy and are, 

therefore, very talented and ambitious. 

Ideologically, they support the Communist 

Party, but their desires betray a 

considerable amount of individualism, a 

recent phenomenon that permeates 

modern-day Chinese society. Adolescent 

and young adult magazines, which years 

ago produced articles praising 

selflessness, now feature articles on how 

to get rich. The American television show 
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The Apprentice, where young 

professionals compete to become CEOs, 

inspired 11 similar shows in China.  

The attitudes and ambitions of Chinese 

youth do not result from a great oversight 

by the Chinese government. Rather, China 

has produced exactly what it intended to 

cultivate: an intellectual elite well-versed in 

Western capitalism and thus capable of 

performing on a world stage. These 

educational goals originate from a series 

of changes and reforms that have swept 

China since the 1970s. They reflect 

China’s new ambition in the world—

namely, to advance beyond its current role 

as a source of inexpensive unskilled labor 

and eventually achieve, in its own right, 

the distinguished status of a world 

superpower.  

 

                © IPA/Chinafotopress 

 

SIZE MATTERS 

 

For three days of the year, an event like 

none other in China grips the attention of 

the nation. Restaurants offer free food; taxi 

cabs give free rides. The government asks 

commuters to avoid roads to cut down on 

traffic and noise pollution.  

“Everyone knows the three days of the 

Gao Kao”—the national college entrance 
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examination—said one Peking University 

student. The Gao Kao is perhaps the most 

important event of a Chinese student’s life. 

It is the culmination of months of intense 

studying and years of family and societal 

pressure—as another Chinese student 

told the Globalist, “If you haven’t taken the 

Gao Kao, your life is not complete.”  

Although the emphasis on the Gao Kao 

can be partly attributed to the historic 

exam culture of China, it is much more the 

product of pure competition—eight million 

students took the exam in 2005, and 

education officials expect that number to 

rise significantly in the coming years. 

Performance on the test determines 

whether a student will attend one of 

China’s elite universities, a provincial 

university, a vocational school, or no 

school at all.  

Students, teachers, and parents openly 

acknowledge the stress of the Gao Kao. 

One Peking University student claimed, 

“Students are pretty much required to give 

up their social life and activities for a year 

prior to Gao Kao.” Parents buy books, 

videos, and even tonics to help their 

children cope with the strain, and many 

dedicate their own time to helping their 

children study. Students at Peking 

University told the Globalist of a mother 

who rented an apartment for the sole 

purpose of providing her child with a quiet 

place to study close to school. Despite 

such stress and turmoil, the students 

interviewed at Peking University all agreed 

that no other system would allow China to 

deal with so many students.  

The Chinese government is responsible 

for educating more than 300 million 

students currently enrolled in primary and 

secondary education. Disparities between 

the economies of the coastal regions and 

the agrarian interior, however, have 

translated into similar disparities in 

education. Despite the passing of a nine-

year compulsory education law, dubious 

fees levied on students by local school 

administrators often turn away China’s 

poorest. In rural areas, schools are 

underfunded and overcrowded.  

Rather than attempt to educate each 

student equally, Chinese education 

officials have elected to concentrate their 

resources on the most talented. The only 

tool available to identify that elite is the 

national examination system, first 

instituted in its current form in 1977 and 

revamped periodically over the last three 

decades. The Gao Kao has fostered an 

intense “exam culture” in Chinese schools 

and those who grew up with it since 

infancy are now beginning to graduate 

from college. Although this system 

produces an extraordinary cadre of 

leaders, it also leaves behind a significant 

portion of Chinese students, especially 

those of the rural provinces who can 

aspire to vocational education at best.  

The system is incredibly daunting to every 

Chinese student and parent, regardless of 

class. While wealthier families have better 

access to tutors, books, and computers, 

primary schooling—the only education a 

child will receive before facing the gauntlet 

of testing—is exceptionally well-

maintained and widely accessible 

throughout China.  

In urban centers, the government has tried 

to create an exemplary primary 

educational system, placing schools 

effectively and  equiring students to attend 

class six days per week. In rural areas, by 

contrast, attempts in the early 1980s to 
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offer an education as intense as that 

offered in the cities failed. Because of the 

agricultural economy, students were 

simply unable to devote a full day to 

school, and villages could scarcely afford 

a full-time teaching staff. Consequently, 

the main thrust of government educational 

efforts in the rural provinces has been to 

encourage  tudents just to enroll in school. 

Students may only attend school for half of 

the day, and, to save costs, a single 

teacher may serve several villages. 

A Chinese official checks the pile of examination 
papers waiting to be graded at a centre in the eastern 
city of Nanjing, China. 

 

 

  TOP HEAVY EDUCATION 

 

At first glance, China’s economic 

commitment to education is far from 

impressive. According to a UNESCO 

study, China spends less than 3% of its 

GNP on education, compared with 5.4%  

in the US and 5.3% in other Western 

countries and, of international 

expenditures on education, China 

accounts for little more than 1% of the 

world total. At China’s many decrepit rural 

schools, where children must work on the 

floor because there are no desks, the 

shortfall in funding is painfully perceptible. 

At the elite Tsinghua University, commonly 

likened to the United States’ MIT for its 

technological preeminence, the lack of 

fiscal commitment to education is hardly 

believable. The campus, despite its 

proximity to the center of Beijing, astounds 

visitors with its beautifully kept gardens 

and newly-constructed brick buildings. 

Laboratories are stocked with state-of-the-

art machinery and a plethora of supplies. 

The Tsinghua library is currently under a 

multimillion-dollar renovation and 

expansion project.  

Tsinghuaers, like most students at “key 

universities” (institutions identified by the 

Chinese government as the most elite and 

prestigious) have a palpable sense of 

ambition. They have arrived at Tsinghua 

by climbing to the top of a rigorous 

meritocracy that they entered before they 

could even comprehend the task before 

them. Their enrollment at Tsinghua 

indicates that, despite the insurmountable 

odds, they have successfully outperformed 

millions of fellow students.  

These students’ ascent to the top began 

immediately following elementary school 

with high scores on their first scholastic 

examination. Such tests dominate much of 

their scholastic careers: rigorous 

standardized exams direct their passage 

from one level of schooling to the next. 

The best schools, termed “key schools,” 

maintain tuition schedules that make 

enrolment more expensive for students 

who perform poorly on such standardized 

tests. In one key Beijing high school, for 

example, a single point below the average 

admission score can cost the student an 

additional 10,000 yuan—more than 

$1,200. It is more than likely that Tsinghua 

students would have achieved extremely 

high scores on their first test after 

elementary school, and therefore would 



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  JG13(1) GLOBAAL 

 

   

 28 

have enrolled in one of the few key high 

schools. In contrast, those students unable 

to attend a key school are randomly 

assigned to a neighborhood school and 

enrol without cost. This could hamper their 

education, however, as the resources 

available at  key schools greatly exceed 

those at other schools.  

While the government has tried to 

encourage families to send their children 

to the schools in their neighborhoods, the 

pull towards the few key high schools is 

irresistible. These schools often resemble 

college campuses, with several acres of 

land in downtown settings filled with 

dormitories, libraries, and laboratories. 

Most importantly, these schools excel at 

securing admission for their students at 

the elite key universities like Tsinghua. 

Beijing No. 4 High School, considered the 

best secondary school in China, sends 

95% of its graduating class to key 

universities every year, with almost half 

enrolling at China’s most elite universities, 

Tsinghua and Peking.  

Conversely, an entire western province 

may only send a handful of students to key 

universities, with only one or two enrolling 

at Tsinghua or Peking. While those 

exceptional provincial students are often 

treated like celebrities, the vast majority of 

their classmates will arrive from cities like 

Shanghai, Beijing, and Guangzhou. Most 

Tsinghua students, in fact, will have 

attended schools similar to Beijing No. 4, 

making full use of programs designed 

specifically for success on the Gao Kao. 

 

 

 

 

 

 Students at Beijing No. 4 High School take their places in   

 a Security Council debate for their Model UN class 
 

CHOOSING A DESTINY 

 

Recent reforms have allowed students 

some degree of choice in the content of 

their education. Math, Chinese, and 

English—subjects emphasized since 

elementary school—are required for all 

students and will appear as separate 

sections on the Gao Kao. At the beginning 

of the second of three years in senior high 

school, students choose whether to 

pursue a liberal arts or a science track. 

The choice will dictate the three other 

subjects tested on the Gao Kao—either 

physics, chemistry, and biology for those 

electing science, or politics, history, and  

geography for those in the liberal arts 

track.  

While it is up to the student to decide 

which course to follow, there is immense 

pressure to choose the track that will yield 

the higher score on the Gao Kao—not 

necessarily the track in which the student’s 

interests lie. As coursework in primary and 

secondary schools emphasizes the 

sciences, the only education a student 

may receive in the liberal arts, other than 

language, is an abridged version of 

Chinese history. This familiarity with the 
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sciences, more often than not, ensures 

their continued study of science in 

preparation for the Gao Kao. 

Extracurricular activities, for which a 

student may be awarded additional points 

on the Gao Kao if he demonstrates 

exceptional accomplishment, are also 

pursued on a basis of talent and not of 

interest.  

Many students resent being forced into 

taking classes they would rather not take. 

In speaking about which track she chose 

to pursue, one Beijing No. 4 High School 

student commented, “I really like history 

and politics, and I wanted to choose liberal 

arts. Instead, I chose science. Not only 

does science pay well, but, also, I do not 

want to give up studying math, physics, 

and chemistry....The choice made me very 

sad and ambivalent.”  

While the choice between liberal arts and 

science made in senior high school does 

not dictate a college major, the process of 

choosing a major is a crucial part of the 

Gao Kao. On the day of the test, students 

must complete a form stating preferences 

for their major and university. If their 

scores are high enough, the students are 

granted admission to their preferred major 

at their first-choice university. If their 

scores are not high enough for the 

preferred major, they are denied 

admission to the desired university, even if 

their scores were high enough for another, 

similar major at that university.  

Students typically choose the major for 

which they feel they have the best chance 

of gaining admission. The prestige and 

higher paying jobs come with the more 

elite universities; hence, should a 

prospective Tsinghua student be 

extremely talented in physics, but 

interested in other subjects, he will still list 

physics as a major, as his best hope is to 

compete against other physics majors 

seeking admission to Tsinghua. As a 

sophomore biology major at Peking 

University told the Globalist, “Most of the 

students here who can do a good job in 

math, physics, and chemistry will choose 

the sciences, and those who can’t are 

likely to choose the liberal arts. We don’t 

choose one thing because we like it—of 

course there are some liberal arts students 

who do have an interest in liberal arts, but 

they are not very many. We choose it 

because we know we can achieve the best 

score in the Gao Kao in this way.” 
   

  A young couple share a moment on a bicycle built for 
  one at Shanghai Jiao Tong University. 

 

PRAGMATIC EDUCATION 

 

The dreams of the young men and women 

who are about to take the Gao Kao are not 

of their coming years at university so much 

as what is to follow. China’s economic 
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growth has not been a secret, especially 

not to those who grew up in its midst. 

Popular stories of young, successful 

engineers and MBAs abound in the 

Chinese media, inspiring the millions of 

Chinese students who hope to one day 

follow in their footsteps.  

China’s new appetite for business is in the 

air at the elite Peking University: their most 

popular departments are economics, 

finance, and English. Students aspire to 

jobs in the private sector, hoping to go into 

business and become the executives they 

see so often making headlines. 

Indeed, for the students at Peking, all of 

whom ascended China’s steep 

meritocracy to their present success, such 

fantasies do not seem at all too lofty, as 

they have already accomplished much—

especially those who are majoring in fields 

like economics. Given the national 

popularity of the subject, the prerequisite 

Gao Kao scores are extremely high. Even 

at an average university, there is immense 

competition to secure a place as an 

economics or finance major. 

Consequently, only the most extraordinary 

students—those who scored well on all six 

subject areas, including English, and were 

active in extracurricular activities—are 

able to choose economics or similar 

majors. When asked why so many of his 

classmates were pursuing these degrees, 

a Fudan University student explained, 

“Economics is practical, and, in these 

changing times in China, other majors will 

not get you a very good job.”  

For the budding superpower of China, no 

other outcome could be so fortunate. The 

specialties that most directly benefit the 

burgeoning Chinese capitalist economy 

are filled by the most spectacular of its 

students. It is an accomplishment that is 

remarkably uncommunist. Instead of 

mandating  tudents’ majors, Chinese 

officials have managed to induce its most 

talented into those majors that China 

needs the most. Other students may 

pursue fields that are not as highly in 

demand, or, alternatively, they may pursue  

economics at a less prestigious university 

and not take the spot of a more talented 

student at a key university. In essence, the 

Chinese government has used an 

‘invisible hand’ to shape education. A 

Peking University student  explained, “The 

students choose the so-called ‘hot majors’ 

for a better life in the future because of 

their own  attitude, not the 

government’s…. I don’t know if it’s a good 

or bad thing for us students to have such 

thoughts. Everything is already going on 

this way, however, and what we can do is 

just follow the trend.”  

The Chinese government, while giving free 

reign to students’ dreams and ambitions, 

strives to ensure that their private success 

will contribute to the success of the whole 

homeland. At Beijing No. 4 High School, 

when students were asked what they 

hoped to become, the students’ answers 

ranged from biotech engineers to CEOs. 

Almost every student, however, concluded 

his response by saying that they want “to 

make China better.” Their answers 

demonstrate that their teachers have 

encouraged students’ individual 

aspirations to include helping China as a 

whole. For the vast majority of the 

country’s students, those dreams will be 

forever beyond their reach, but for the 

student elite—given the very best China 

can offer—such fantastic dreams are 

certainly attainable.  
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In recent history, China has been the 

destination for thousands of companies 

seeking inexpensive labor to manufacture 

their goods. The enormous population of 

China ensures that the trend will continue 

for some time; and while China has come 

to realize the vulnerability of its 

dependency on foreign investment, it has 

not forgotten the prospect of economic 

expansion beyond its borders in its own 

right. Haier’s bid for Maytag, as well as 

CNOOC’s bid for Unocal and the Lenovo 

Group’s acquisition of IBM’s personal 

computer division, reveal a Chinese effort 

to integrate into the global market and 

Westernize its incipient corporate culture. 

China, after all, would like itself to be the 

country benefiting most from its own 

production capabilities and using its own 

comparative advantage in labor to sell to 

the rest of the world.  

While a true elite capable of exercising the 

entrepreneurial leadership and creativity 

required to propel China forward has been 

lacking in the past, China has taken 

advantage of its immense size to find and 

educate those most able to fulfil the needs 

of the country. A vast majority of students 

may be left behind as China’s few 

educational resources fuel those at the 

top, but, as the pattern of Chinese 

economic growth demonstrates, China 

would rather accelerate a select cadre 

than slowly develop the entire country. 

Those who make up the upper echelons, 

however, are hardly few. Tsinghua and 

Peking Universities claim a total 

enrollment of 27,000 and 46,000 students, 

respectively. China already graduates 

more undergraduate engineering majors 

than any other country in the world, and, 

by 2010, according to the National Bureau 

of Economic Research, China will also 

lead in graduating science doctorates. The 

Chinese system ensures that these 

students, scientists, and engineers will not 

just be the few lucky ones who receive an 

education; rather, they will be those who 

are most able to create a new century for 

all of China’s 1.3 billion citizens. 

   

 

Sean Jackowitz 
  The Yale Globalist 

Oct 2005, Vol VI, Issue 
http://www.yale.edu/globalist/ 
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VENEZUELA: THE CHAVEZ REVOLUTION
 

 

Chavez? Isn’t he that fierce critic of George W. Bush and the 

USA? This is indeed what he is best known for on the 

international stage. This was recently illustrated by the 

diplomatic row between Mexico and Venezuela following 

allegations by Chavez on the part of Mexican president Vicente 

Fox. Chavez accused Fox of being a puppet in US hands. In his 

own country, Chavez is said to be the voice of the poor, the 

man who does not just talk about revolution, but who also 

carries out revolutionary social reforms. This was the subject of 

the planned KIB-debate between Mr. Mark Peirs, journalist for Flemish Radio 1 and Ms. 

Luísa Teresa Romero, ambassador of Venezuela. 

 

On Wednesday November 3rd, the stage 

was set for Mr. Peirs and Ms. Romero to 

give us their views on the realisation of the 

so called ‘Bolivarian revolution’ by Hugo 

Chavez in Venezuela. Ms. Romero called 

off, as she was being expected in Caracas, 

yet another example of how vulnerable we 

are to cancellations. It would have been 

interesting hearing someone from within 

the Chavez-administration. This did not 

spoil the evening however. On the contrary, 

Mr. Mark Peirs gave us an enthusiastic and 

interesting lecture. As a journalist, he has 

visited and reported on Venezuela several 

times. We could safely call him a 

Venezuela-expert. He didn’t show any bias 

towards the political left or right, so he gave 

us a rather neutral report on the situation in 

Venezuela. He talked about the context in 

which Chavez came to power, the so-called 

revolution, and Chavez’ strengths and 

weaknesses. This is a report of his lecture.  

 

 

 

 

THE CONTEXT 

 

While other Latin American countries were 

still dictatorships, mostly following military 

coups, Venezuela had been a relatively 

stable democracy for quite some time. 

More precisely, after a history of military 

coups of its own, it was already as from 

1958 that Venezuela started an 

uninterrupted period of democratic rule. For 

almost thirty years, up to the beginning of 

the nineties, the political landscape was 

divided between two main parties: the 

social democratic Accion Democrática (AD) 

and the Christian-democratic Partido Social 

Cristiano de Venezuela (COPEI). These 

two parties traditionally controlled political 

life in Venezuela. There was hardly ever 

any major political unrest at the top when 

one of the parties was driven from power in 

elections. As long as the opposition 

remained part of the elite, there was no 

problem. They could always anticipate 

winning back power through elections in 

the near future. In the meantime, oil profits 

were plenty to keep the opposition 
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satisfied. These oil benefits were also 

responsible for the moderation of poverty. 

Being poor in Venezuela was never that 

bad as being poor in Nicaragua or 

Guatemala. Even the poor enjoyed a little 

bit of the oil revenues. So, while Venezuela 

was no exception to the Latin American 

division between elite with political power 

and poor without, the oil incomes kept the 

mass quiet and society stable. Here lies the 

reason for Venezuela’s early stability, but 

also the seeds for the downfall of the 

traditional system dominated by AD and 

COPEI.  

 

WHY DID IT END? 

Mr. Peirs referred to Venezuela as a ‘lazy 

economy’. Relying solely on the production 

and export of oil, the economy is hardly 

diversified, which makes Venezuela 

dependent on international oil prices for the 

creation of internal wealth. In the seventies 

Venezuela benefited from the oil boom. In 

the eighties however, the drop in oil prices 

was felt strongly, both economically and 

politically. Oil incomes collapsed, causing 

economic, social and political unrest. 

Guerilla movements gained influence, even 

in easy-going Venezuela. With rising 

unemployment and increasing poverty, an 

atmosphere was created of questioning the 

system that had been there since the start 

of democratisation in Venezuela. It was in 

this setting that Hugo Chavez attempted to 

seize power in a failed military coup in 

1992. The gap between elite and poor had 

become increasingly apparent, which made 

the people more attentive to corruption by 

its leaders. Indeed, as Mr. Peirs had 

observed, two parties sharing the cake for 

almost thirty years non-stop was a recipe 

for widespread corruption. In 1993 the last 

AD-COPEI president, Perez (AD) was 

ousted on charges of corruption. Rafael 

Caldera, going into elections proclaiming 

‘another kind of power is possible’, was 

elected president.  

 

THE RISE (AND FALL?) OF CHAVEZ 

The rise of Chavez started in 1992, when 

he was colonel in the Venezuelan army 

and attempted to overthrow the then 

elected president Perez. At that time, 

Venezuela was in deep crisis, as we have 

mentioned earlier, so Chavez was seen by 

many supporters as the saviour of the 

country. However, the coup failed and he 

was thrown in jail, with more or less the 

same effect as the imprisonment of Fidel 

Castro after his first attempt to take over 

control from Batista in 1953 in Cuba. 

Castro’s words ‘la historia me absolverá’, 

could apply to Chavez too: the Venezuelan 

revolutionary colonel saw his constituency 

rise considerably. Being imprisoned while 

trying to rid the country of the corrupt elite, 

he became a martyr for Venezuela’s 

disregarded poor. By 1998 he had gained 

so many supporters that he could make 

use of democratic elections to become 

leader of the country. That’s exactly what 

he did, with success. The election of Hugo 

Chavez as president of Venezuela in 1998, 

was a clear indication of the people’s 

desire for a new Venezuela. During the 

beginning of his term in office, the 

constitution was changed, making 

presidential re-election possible and 

extending the duration of one term from 

four to six years. In 2000 Chavez won his 
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first six years in office and a mandate to 

pursue reforms, of which some were very 

much against the vested interests of the 

Venezuelan political and economic elite. 

He pursued oil industry reforms and tried to 

take control of the world's fifth-biggest oil 

industry. One very controversial move was 

the appointment of a new board of directors 

to the state oil company Petroleos de 

Venezuela. The opposition grew stronger 

and more influential. In April 2002, some 

150,000 people rallied against Chavez in 

support of the oil protest and a general 

strike. The following three days were 

extremely turbulent. Pro-Chavez gunmen 

clashed with protestors, killing more than 

ten people. The military high command 

forced Chavez to resign and held him 

hostage in the capital Caracas. The next 

day the head of the armed forces 

announced that Chavez had resigned, a 

claim denied by Chavez. Pedro Carmona, 

one of the strike organisers, was named 

head of the interim government. Just two 

days later Chavez’ supporters took to the 

streets and the elected president Chavez 

returned to office after the collapse of the 

interim government. The opposition did not 

rest however, but persisted in its attempt to 

remove Chavez from office. One year after 

their coup attempt, the opposition delivered 

a petition with more than three million 

signatures demanding a referendum on 

Chavez’ rule. After another period of social 

unrest, a referendum was held in 2004. 

Venezuelans were asked whether he 

should serve out the remaining years of his 

term. Mainly thanks to an aggressive media 

campaign, president Chavez won very 

convincingly by 58% of the votes. 

Nevertheless, the country is still divided 

and polarised into two camps. In 

Venezuela you are either passionately pro-

Chavez, or passionately anti-Chavez.  

 

REVOLUTION? 

Why does Chavez attract so many 

passionate supporters, while being hated 

by so many others? Here we ask about the 

content of his so-called ‘Bolivarian 

Revolution’. He is effectively pursuing 

socio-economic reforms to uplift the poor, 

break the cycle of poverty and create 

possibilities for traditionally marginalised 

groups to participate in society.  For his 

social revolution, he gets his inspiration 

from what his close friend Fidel Castro has 

realised in Cuba. The Venezuelan project 

of alphabetisation is a great success. For 

health care reforms, Cuban doctors have 

been brought in, who are booking great 

successes in providing health care in city 

slums. And maybe most revolutionary are 

his controversial land reforms. Under his 

administration, new laws have been 

passed to allow the state to seize 

underused land without compensation. 

While others stick to talking, Chavez acts. 

He has recently even vowed to accelerate 

the programme of land redistribution to 

indigenous farmers (campesinos). He is 

also building infrastructure in the poorer 

parts of cities. He even uses the army for 

these projects. However, Chavez’ 

revolution does not have the characteristics 

of a standard revolution that entirely 

overthrows a traditional polity to create a 

totally new system, like the Cuban 

revolution did. Politically, Venezuelan 

society is much different from Cuban 

society. Venezuela is an open society, a 

more or less ‘true’ democracy in the 
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western sense of the word: opposition 

parties are allowed to run freely. There is 

freedom of the press: Chavez is mocked 

with, criticised openly on television and in 

newspapers... In short, the voices from the 

opposition get all the space needed to 

speak out against the government and 

attract supporters to enlarge its own 

constituency. Even the top of the all-

powerful Catholic Church is anti-Chavez. 

There were some indications of revolution, 

however: the amendment of the 

constitution allowed the concentration of 

power for a longer period of time, in order 

to consolidate the basis of the revolution. 

Economically, the revolution is not far-

reaching at all. The economy is still one-

sidedly dependent on oil revenues. 

Moreover, while pursuing leftist reform, the 

‘revolution’ leaves more than enough space 

for capitalism to flourish in Venezuela. 

There is no revolutionary atmosphere in the 

streets whatsoever. Anti-American rhetoric 

goes hand in hand with Fords driving by life 

size publicity of McDonalds. The effects of 

economic globalization can be felt in 

Venezuela as in any other ‘non-

revolutionary’ country.  

 

STRENGTHS AND OPPORTUNITIES  

The fact that the rich can stay rich and the 

poor can become less poor, could be both 

a strength and a weakness in the Chavez’ 

revolution. Likewise, the presence of oil 

can be a blessing or a curse. But the fact 

that his supporters are not just supporters, 

but passionate fanatics in being pro-

Chavez, is without a single doubt a great 

strength. Whenever his power is being 

threatened, he can rely on the powerful 

voice of a passionate mass. These are the 

people who love their president because he 

is a man of the people, while this popular 

image is a source of criticism by his 

opponents. A lot of traditionally 

marginalised groups see him as a protector 

of their interests. They see him as some 

kind of Robin Hood, taking away from the 

rich what rightly belongs to them. He also 

has the army on his side again after the 

coup of 2002. Another strength is the 

weakness of the opposition and its inability 

to bring forward one strong leader, equally 

charismatic and convincing as Chavez. On 

the international platform, it is very 

important to note that the EU is not anti-

Chavez. When the EU is not against 

something or someone, it does not mean 

that it is pro, but the fact that EU is not 

against him, is an asset in the hands of 

Chavez. Another international opportunity 

is the role Venezuela is playing in Latin 

American politics. Latin America is riding 

on a wave of left wing (r)evolution. 

Argentina, Peru, Uruguay, Venezuela, 

Brazil: they all have so-called left wing 

leaders, the one being more leftist than the 

other. Last but not least: Chavez is 

pursuing his revolution on a democratic 

basis, not being associated with war and 

despair. He is an elected president which 

gives him a democratically valid mandate.  

 

WEAKNESSES AND THREATS 

Lately, the weaknesses seem to come from 

sides where you least expect them: the 

poor are demanding to deliver more and 

faster. This is, however, a problem every 

reformist has to deal with. An equally 

important source of concern could be the 



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  JG13(1) GLOBAAL 

 

   

 - 36 - 

lack of an intellectual basis for the 

revolution within Venezuela. Chavez’ 

support thrives on strong feelings of 

passion. For rational and intellectual input, 

Chavez can hardly draw from his fellow 

nationals. Intellectual input comes from 

Cuban instead of Venezuelan intellectuals. 

It is not safe to draw from an outside 

source when being forced to give 

legitimation for reforms. When talking about 

threats to the Venezuelan revolution, one 

cannot forget to mention the Bush 

administration in the USA. Choosing the 

wrong friends (Castro) and the wrong 

enemies (Uribe), Chavez is not soothing 

the most powerful nation in the world at all. 

The US is afraid of loosing its basis of 

power in Latin America and its oil importing 

possibilities from Venezuela.  

 

PROSPECTS FOR THE FUTURE 

Mr. Peirs did not speculate about 

Venezuela’s future. Allow me to do so 

briefly. The convincing victory of Chavez in 

the 2004 referendum is of course a key 

moment. From here, Venezuela can go in 

different directions. What is the most likely 

future for Venezuela? Is it degradation of 

democracy? Will there be nothing but a 

semblance of representative government? 

The country is still split into two major 

parts. Will both sides try and succeed in 

instigating their supporters not to take 

violent action against the other side? Will 

the country find a minimum ground for 

consensus and understanding? Will 

Chavez try to reach out across the line to 

create a national consensus with the rest of 

society, where the professional class feels 

underrepresented? Or will Chavez act upon 

strong mandate given by his referendum-

victory, to radicalise the Bolivarian 

revolution? In any case, if the opposition 

wants to have any chance of winning the 

democratic presidential elections in 2006, it 

will have to find a single candidate who is 

strong enough to stand against Chavez 

and who can offer a viable alternative for 

the whole of the Venezuelan population. 

For the time being, Venezuela remains a 

divided country. It will be very interesting to 

follow the political evolution in the country 

up to the 2006 presidential elections.  

 
Pieter Stockmans 
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