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Voorwoord 
 
 
 
Beste K.I.B.-ers, 
 
 
 
“Al dat vergaderen, waar is dat nu goed voor??”, durf ik wel eens in een onbewaakt moment 
denken (al dan niet vergezeld van een of ander scheldwoord). Na het betrappen van mijzelf 
hierop, vind ik toch altijd wel een goede reden om mijn kat niet te sturen. Bijvoorbeeld het feit 
dat ik nu eenmaal de voorzitter van die vergadering blijk te zijn. Nee, alle gekheid op een 
stokje : vergaderen kan leiden tot leuke resultaten, echt waar. Binnenkort zullen onze 
blauw-met-gele T-shirten niet meer uit het straatbeeld weg te denken zijn. Verder kan u 
eerdaags onze eigenste homepage binnensurfen. En tenslotte een nieuwe verschijning in het 
K.I.B.-landschap: een FUIF!! We nodigen u dan ook graag uit op 10 februari in de Cuythoek 
1 onder het motto ‘beter betrekkingen dan verrekkingen’(ook zulke creaties kunnen ontstaan 
op een vergadering2). 
 
Waaraan kunt u zich verwachten in dit nummer. We hebben opnieuw heel wat boeiende 
artikels verzameld. Wist u bijvoorbeeld dat de verloedering van het milieu kan leiden tot 
gewapende conflicten? Milieudegradatie blijkt zelfs een factor in ongeveer 4 op 10 oorlogen 
in de derde wereld te zijn. Een volgend artikel gaat over de  
    
 
Veel leesgenot toegewenst, en tot op één van onze eerstvolgende activiteiten! 
 
 
Kris Maasen  
 
 
 
Om nog even terug te komen op dat vergaderen. Bent u van plan volgend jaar mee te werken, 
en wilt u al eens met uw eigen ogen zien wat voor een bedoening het is, kom gerust eens 
langs. Meestal duurt het niet al te lang (behalve bij onze discussie of de nieuwe T-shirten nu 
grijs met rood, of blauw met geel zouden worden). En er is natuurlijk altijd nog onze 
after-vergadering…  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 We nodigen u nog wel deftig uit, maar noteer het alvast in uw agenda. 
2 Met dank aan de A.I.B.-jaarraad trouwens. 
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MILIEUDEGRADATIE EN GEWAPENDE CONFLICTEN. 

 At the dawn of the twenty-first century the insecurities associated with 

the military aspects of East-West confrontation are subsiding in the 

face of a transformation of the major concerns in international 

relations. An important aspect of this transformation is an emerging 

consensus that the changing relationship between human beings and the 

sustaining capabilities of the global ecosystem is rapidly becoming a 

significant source of human suffering. Thus, it could be expected that 

the concerns of peace research should shift similarly ... to these new 

sources of conflict ... 
Pirages 1989, 129 
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1. Het einde van de koude oorlog: 

ruimte voor andere denkkaders  
 
Sinds het begin van de jaren negentig is er 
een groeiende wetenschappelijke literatuur 
over ‘environmental security’ en 
‘environmental conflict’. Het einde van de 
koude oorlog creëerde een soort 
intellectuele ruimte om de problematiek 
van veiligheid en gewapend conflict vanuit 
een aantal nieuwe, of vroeger 
gemarginaliseerde, standpunten te 
analyseren. Het dominante paradigma dat 
de strijd tussen de twee grote 
machtsblokken centraal stelde en de 
analyse van andere conflicten exclusief 
vanuit dit perspectief benaderde, bleek niet 
in staat om een aantal nieuwe inzichten en 
thema’s te incorporeren. Er was een 
duidelijke nood aan nieuwe perspectieven 
en denkkaders. Voorbeelden zijn de 
literatuur over internationale migratie en 
gewapende conflicten, de hernieuwde 
interesse in etniciteit als factor bij 
conflicten en een aantal theorieën die 
vertrekken vanuit het begrip ‘identiteit’ in 
hun interpretaties van conflicten (o.a. 
feministische literatuur over conflicten). 
Binnen deze nieuwe literatuur vinden we 
eveneens een belangrijke stroming die zich 
toelegt op de analyse van het verband 
tussen geweldadige conflicten  
 
of vredesvraagstukken en de toestand van 
het ecosysteem. 
 
Het deel van deze literatuur dat wellicht 
het meest aansluit bij de klassieke analyse 
beschrijft een aantal gewapende conflicten 
waarin grondstoffen en hun ongelijke 
geografische verdeling een belangrijke rol 
spelen. Het standaardvoorbeeld zijn hier 
ongetwijfeld een aantal conflicten rond olie 
als basisgrondstof voor energieproductie, 
maar ook water wordt steeds vaker 
vermeld als mogelijke bron van 
internationale conflicten. 

Een ander belangrijk deel van de literatuur 
tracht het begrip veiligheid te herdefiniëren 
door er een veel ruimere betekenis aan te 
geven. In deze context wordt steeds vaker 
het begrip ‘duurzame veiligheid’ of 
‘environmental security’ naar voor 
geschoven. Een aantal elementen van 
ecologische en sociaal-economische aard 
worden gekoppeld aan het traditionele 
militaire veiligheidsconcept. Een afgeleide 
van deze stroming is de literatuur die een 
soort nieuwe rol voor het militaire apparaat 
tracht af te lijnen die beter aansluit bij dit 
nieuwe veiligheidsdenken. Een van de 
grote problemen van het denken dat 
vertrekt van een verruimd 
veiligheidsconcept is dat ‘veiligheid’ een 
zeer ruim en moeilijk vatbaar begrip blijft. 

2. Milieuconflicten 
 
Het vertrekken vanuit concrete gewapende 
conflicten met daarbij specifieke aandacht 
voor de ecologische context waarin het 
conflict zich ontwikkeld heeft is een 
recentere en meer empirische benadering 
van deze problematiek. De basishypothese 
is dat een ernstige verstoring van het 
leefmilieu een proces van politieke en 
sociale destabilisering op gang kan brengen 
of versterken dat kan uitmonden in geweld. 
We definiëren milieuconflicten dan ook als 
volgt: 

Milieuconflicten zijn sociale 
conflicten waarbij een degradatie 
van het ecologisch systeem dé 
reden of één van de redenen is die 
een aantal actoren motiveert om 
gedurende een periode naar de 
wapens te grijpen. 
 

De vermelding sociale conflicten is 
belangrijk omdat we niet wensen te 
vervallen in een soort ecocentrisme dat de 
mens in strijd met de natuur ziet. 
Milieuconflicten zijn wel degelijk sociale 
conflicten die hun oorsprong vinden in een 
bepaald sociaal-economisch systeem dat de 
relatie mens-natuur zo heeft 
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geconceptualiseerd dat milieudegradatie 
een inherent kenmerk van het systeem 
geworden is. Sociale verhoudingen liggen 
aan de basis van deze conflicten en zullen 
uiteindelijk ook het uitgangspunt moeten 
zijn voor een oplossing van de 
grondoorzaken van deze conflicten.    
Aan de hand van volgend analyseschema 
doorlopen we de causaliteitscyclus die aan 
de basis ligt voor milieuconflicten. Een 
aantal socio-culturele factoren verklaren 
ten dele het proces van milieudegradatie. 
Voorbeelden zijn toenemende 
bevolkingsdruk, armoede, bepaalde 
vormen van landbouw en grondverdeling. 
Een aantal structurele economische 
elementen vormen eveneens de basis voor 
een systeem dat het ecologische 
ondergeschikt maakt aan de logica van 
productie, consumptie en winstvorming. 
Het internationaal systeem van ontginning 
en gebruik van grondstoffen, de 
ontwikkeling van hoog technologische en 
in de derde wereld op grote schaal 
toegepaste landbouw en de 
afhankelijkheidspositie van vele 
ontwikkelingslanden, zijn eveneens 
factoren die bijdragen tot een potentiële 

verloedering van het leefmilieu in derde 
wereld landen. 

De gevolgen van dit soort systeem zijn 
vooral in de delicate ecosystemen van 
ontwikkelingslanden erg zichtbaar. We 
denken aan processen van versnelde 
woestijnvorming, ontbossing, uitputting en 
vervuiling van watervoorraden, verlies aan 
vruchtbare bodem, enz. Omwille van de 
grotere directe afhankelijkheid van het 
milieu voor de dagelijkse voldoening van 
een aantal basisbehoeften heeft een 
verstoring van het ecosysteem ook een veel 
directer impact op deze samenlevingen. 
We denken dan aan verminderde 
voedselproductie, bedreiging van de 
volksgezondheid, het ontstaan van 
vluchtelingenstromen, verstoring van het 
economisch netwerk, een verlies aan 
culturele indentiteit. Het spreekt voor zich 
dat deze evolutie zorgt voor spanning 
binnen en tussen bepaalde 
bevolkingsgroepen en eveneens de 
legitimiteit van de staat ondermijnt vermits 
deze vaak -terecht- geassocieerd wordt met 
de destructieve dynamiek.  

 

Analytisch kader 

 

 

 

 

 

Factoren die ernstige 
milieudegradatie veroorzaken: 
• socio-culturele context 
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van milieudegradatie 
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De ecologische degradatie en de ernstige 
verstoring van het sociaal, economisch, en 
politiek netwerk vormen een elkaar 
versterkende dynamiek die potentieel 
uitmondt in een sociaal-ecologische 
ineenstorting. De basis voor een 
volwaardig, of zeg maar menswaardig 
bestaan, is zodanig uitgehold dat de sociale 
spanningen relatief gemakkelijk kunnen 
omslaan in geweld. Dit is niet steeds zo. 
Niet iedere situatie van extreme 
socio-ecologische verloedering leidt tot 
gewelddadige conflicten.  

Een aantal omstandigheden verhogen de 
kans op het uitbreken van geweld. De kans 
op geweld vergroot indien er een duidelijke 
bron is voor de milieudegradatie. Dit kan 
een grote mijnonderneming zijn, een 
bepaald landbouwproject gesponsord door 
de overheid, een ontbossingoperatie, enz. 
Indien de degradatie wordt gepercipieerd 
als opzettelijk, ten voordele van één 
duidelijke groep en ten nadele van de eigen 
groep verhoogt eveneens de kans op 
geweld. Het aanduiden van 
verantwoordelijkheid wordt op die manier 
immers een  stuk eenvoudiger. Een snelle 
en onomkeerbare degradadie verhoogt 
eveneens de kans op geweld. Snelle 
vernaderingsprocessen verhogen immers 
de druk op een maatschappelijke context 
om zich snel aan te passen. Wanneer het 
ecosysteem een belangrijk element in de 
indentiteit van de groep is vergroot 
eveneens de inzet en de intensiteit van het 
conflict. Een laatste belangrijk element is 
de historiek van de verhoudingen tussen de 
staat en de groepen die de voornaamste  
slachtoffers zijn van de beschreven 
evoluties. Indien er reeds een lage 
legitimiteit is en indien de overheid 
duidelijk betrokken partij is in de 
processen van sociale en ecologische 
degradatie zal de reactie sneller omslaan in 
geweld en zal ook de staat feller en 
gewelddadiger reageren om de eigen 
machtspositie veilig te stellen.   

Wanneer het conflict eenmaal in een 
gewelddadige fase gekomen is krijgen we 
een soort vicieuze cirkel die dit proces 
gewoonlijk versterkt. De sociale en 
economische ontreddering neemt toe en het 
milieu is vaak een bijkomend slachtoffer 
van gewapende conflicten.  

3. Voorbeelden 

Volgens een aantal analyses zou 
milieudegradatie een factor zijn in 
ongeveer 4 op 10 van de oorlogen in de 
derde wereld. Eén van de regio’s waar dit 
het duidelijkst is, is de Hoorn van Afrika. 
De oorlog tussen Ethiopië en Eritrea, de 
lange rij van gewelduitbarstingen in de 
Ogadenwoestijn, het interne geweld in 
Ethiopië en de burgeroorlogen in Sudan en 
Somalië zijn voorbeelden van conflicten 
waarin ecologische factoren in mindere of 
meerdere mate hebben bijgedragen tot het 
geweld.   

De belangrijkste vormen van 
milieudegradatie in deze regio zijn terug te 
brengen tot woestijnvorming, bodemerosie, 
ontbossing en verstoring van natuurlijke 
waterbevoorrading. Alhoewel deze regio 
een lange geschiedenis van droogte en 
hongersnood heeft, zijn er ernstige 
aanwijzigingen dat de enorme omvang van 
de huidige milieudegradatie meer in 
verband te brengen is met veranderingen in 
landbouwproductie (van traditionele 
landbouw naar gemechaniseerde 
productie), mislukte 
ontwikkelingsstrategieën die door de staat 
en internationale organisaties ondersteund 
werden, snelle bevolkingstoename en 
verstedelijking. De gevolgen zijn 
voldoende bekend: hongersnood, massale 
stromen economische en ecologische 
vluchtelingen, totale verstoring van  
traditionele systemen van omgaan met de 
natuurlijke omgeving en tenslotte ook een 
reeks gewelddadige conflicten die op hun 
beurt hebben bijgedragen tot de verdere 
verstoring van het leefmilieu. Het is 
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duidelijk dat ook andere factoren uitermate 
belangrijk waren in de verschillende 
oorlogen in de Hoornvan Afrika. Zonder 
een begrip van de eco-sociale context lijkt 
een volledig begrip van deze conflicten 
echter onmogelijk. 
Andere bekende voorbeelden zijn de 
burgeroorlog op het eiland Bougainville 
dat deel uitmaakt van Papua Nieuw 
Guinea. Eenvoudig gesteld is dit een 
conflict tussen een gigantische 
multinationale onderneming, die op het 
eiland één van de grootste 
mijnbouwprojecten in de wereld is 
begonnen en een aantal inheemse stammen 
die nog bijna volledig afgeschermd van de 
moderne levensstijl in quasi totale 
afhankelijkheid van het milieu leefden. De 
enorme milieudegradatie ten gevolge van 
de mijnbouw heeft voor een totale 
verstoring van sociaal economische en 
culturele context van deze inheemse 
bevolking gezorgd. De onnoemelijke 
arrogantie en mensonterende stijl van de 
onderneming en de overheid in de omgang 
met de bevolking hebben de spanning 
uiteindelijk zodanig opgedreven dat op het 
eiland in 1988 een burgeroorlog is 
uitgebroken. 

4. Sombere toekomst? 
 
De lijst van voorbeelden is even lang als 
schrijnend. De verdere afbraak van het 
globale ecosysteem leidt in samenhang met 
onaanvaardbare sociale en economische 
onrechtvaardigheid inderdaad op een aantal 
plaatsen tot de (bijna) ineenstroting van 

wat nog leefbare eco-sociale 
omstandigheden kunnen genoemd worden.  
De vraag is of de huidige aanpak die vooral 
gebaseerd is op een geloof in internationale 
verdragen en organisaties een effectieve 
bijdrage kan leveren om deze 
omstandigheden te vermijden. Vooralsnog 
lijkt dit niet het geval te zijn. De 
internationale en regionale milieu- of 
ontwikkelingsprogramma’s zijn niet 
meteen een succesverhaal te noemen qua 
effectiviteit. Woestijnvorming, 
bodemerosie, ontbossing, verstoring van de 
watervoorraden, chemische 
verontreiniging, luchtvoerontreinigning, ..., 
zijn processen die blijven doorgaan, 
blijkbaar zonder veel onmiddellijk effect 
van internationale verdragen en 
intentieverklaringen. 
Dit leidt bijna onvermijdelijk tot de 
conclusie dat de enige hoop gelegen is in 
het doorbreken van de structuren die aan de 
basis liggen van sociale 
onrechtvaardigheid, politieke illegitimiteit, 
en ecologische destructie. Een structurele 
aanpak dus. De moeilijkheid is hier dat de 
alternatieven en de actiemiddelen hier niet 
zo dik gezaaid liggen. Algemene principes 
zijn er wel en vormen een uitdaging voor 
maatschappelijke actie: meer participatie 
van sociale bewegingen, een grotere 
internatioanle solidariteit, grotere sociale 
rechtvaardigheid, enz. 
Wie het schoentje past, trekke het aan! 
 
  Hans Bruynickx 
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PEACE-KEEPING EN DE NIEUWE ROL VAN DE STRIJDMACHTEN  

Uiteenzetting door Lt.- Gen. Schoups op 2 december voor K.I.B. 
 
Na de val van het Ijzeren Gordijn en de opkomst van democratieën in Centraal en 
Oost-Europa werd de bestaande wereldorde grondig op zijn kop gezet. De hoofdtaak van de 
NAVO, met name het verzekeren van de veiligheid en vrede in Europa, werd als het ware 
overbodig zodat sommigen voorspelden dat de organisatie een langzame dood zou sterven.  
De peace-keeping organisaties pasten zich echter aan de nieuwe veiligheidsomgeving aan: de 
aandacht werd verlegd naar het ondernemen van humanitaire acties, vredesoperaties, 
ontmijning, het toezien op embargo’s en het afdwingen van vredesmaatregelen.  
Lt. -Gen. Schoups illustreerde deze nieuwe taken van de strijdmachten aan de hand van zijn 
interventie in Kososvo in januari 1996. 
 
Historische achtergrond 
In de zomer van 1991 vielen Servische 
troepen de Republiek van Kroatië aan en 
bezetten er drie grote territoria. Het betrof 
Noord en Zuid Kroatië, een deel van West 
Kroatië en het Oostelijk deel, Oost 
Slavonië, Baranja en West Sirmium 
genaamd. Vukovar, de hoofdstad van dit 
gebied, viel in Servische handen midden 
november. Wat volgde is algemeen 
bekend, bloedbaden, etnische zuiveringen 
en de vestiging van het Servische volk. 
In 1992 stemde de Verenigde Naties in om 
troepen te zenden naar Kroatië om de 
situatie te stabiliseren. De UNPROFOR ( 
United Nations PROtection FORce) werd 
opgericht, die later werd omgevormd tot de 
UNCRO (United Nations Confidence 
Restoring Operation). 
In mei 1995 was het Kroatische leger 
dusdanig versterkt dat het een tegenaanval 
ondernam om de nationale soevereiniteit 
van het Kroatische gebied te herstellen. De 
Serven werden verdreven uit de gebieden 
die ze een drietal jaren eerder hadden 
veroverd. Eerst werd de westelijke sector 
bevrijd, later de noordelijke en de 
zuidelijke sector. De gebieden van 
Oost-Slavonië, Baranja en West Sirmium 

werden niet aangevallen door hun 
gezamelijke grens met Hongarije en de 
Federale Republiek van Yoegoslavië, en 
door de nabijheid met Bosnië- 
Herzegovina. Hier werden twee 
VN-bataljons – ongeveer 1600 troepen- 
ingezet, een Belgisch bataljon in het 
noordelijk gedeelte en een Russisch 
bataljon in het zuidelijk gedeelte. Het 
gezamelijke hoofdkwartier bevond zich in 
de stad Erdut. De VN-troepen werden 
afwisselend voor 6 maanden aangevoerd 
door de Belgische generaal en de 
Russische generaal. Erdut is een 
strategische locatie in het uiterst oostelijk 
deel van het territorium en nabij de brug 
over de Donau, één van de drie bruggen die 
het Kroatische territorium verbonden met 
de Federale Republiek van Yoegoslavië. 
Het door de Belgische strijdtroepen 
gecontroleerde gebied was begrensd in het 
Noorden door Hongarije, in het Oosten 
door de Donau ( de Federale Republiek van 
Yoegoslavië) en in het Westen door de 
Drava (Kroatië). Het door de Russen 
gecontroleerde gebied was in het Westen 
begrensd door de scheidingszones met 
Kroatië en in het Oosten door de Donau. In 
tegenstelling tot het Belgisch 
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controlegebied leek de enige internationale 
grens hier de scheidingszones met Kroatië, 
terwijl de oostelijke grens open en 
nagenoeg onbestaande bleek. Deze situatie 
was niet in overeenstemming met de 
VN-missie, maar de affiniteit van Rusland 
voor de Serven is welbekend. In dit gebied 
werd de UNTAES-missie ( United Nations 
Transitional Administration for Eastern 
Slovenia) ontplooid. 
Op 21 november 1995 werd het 
vredesakkoord van Dayton getekend, wat 
onmiddellijk in werking trad. Voor 
Oost-Slavonië, Baranja en West Sirmium 
was reeds een gelijkaardig akkoord 
gesloten op 12 november 1995, het 
zogenaamde Erdut-akkoord, wat de 
Verenigde Naties zou toelaten om de 
UNTAES missie op te zetten. 

De missie 
De missie bestond uit een vredevolle 
reïntegratie van Oost Slavonië, Baranja en 
West Sirmium in de Kroatische Republiek 
( resolutie 1037 van de Veiligheidsraad, 15 
januari 1996). De missie was gebaseerd op 
het artikel 7 van de Verenigde Naties. Dit 
betekende dat geweld enkel mocht worden 
ingezet om de veiligheid van de troepen en 
de vrijheid van beweging te verzekeren en 
om de missie te volbrengen. De 
Commandant van de strijdmachten had alle 
middelen ter zijner beschikking om deze 
missie te volbrengen – infanterie, artillerie, 
tanks en luchtsteun van de NAVO. Vier 
bataljons werden opgesteld, het Belgisch 
bataljon met ongeveer 640 man, gevestigd 
in de voorheen Belgisch gecontroleerde 
zone, verder in het Zuiden gevolgd door 
het Pakistaans bataljon met 970 
manschappen, het Russisch bataljon met 
920 manschappen en een Jordaans bataljon 
met 860 manschappen. Daar bovenop 
werden nog troepen vanuit Argentinië, 
Oekraïne, Polen, Tsjechië, Slovenië en 
Indonesië ingezet in dit gebied, samen zo’n 
5000 manschappen. 
De operatie bestond uit vijf fasen. 

Fase één: Voorbereiding 
15 januari 1996: Luitenant-Generaal 
Schoups wordt aangeduid als Commandant 
van de strijdmachten 
15 januari- 31 februari 1996: voorbereiding 
in België 
23 februari- 8 maart 1996: voorbereiding in 
Zagreb. Gedurende deze periode werd de 
coördinatie met het 
UNPROFOR-hoofdkwartier uitgebouwd. 
30 maart 1996: het hoofdkwartier in 
Vukovar ging van start 
Fase twee: Opstelling 
De Belgische en Russische bataljons waren 
reeds opgesteld. De hoofdkwartieren voor 
de twee andere bataljons van Jordanië en 
Pakistan moesten nog worden opgezet. Om 
dezelfde omstandigheden te kunnen 
garanderen voor alle bataljons, werd er 
beslist om deze nieuwe bataljons te 
stationeren in een deel van het gebied van 
de reeds bestaande bataljons, de Pakistanen 
in het BELBAT gebied, de Jordaniërs in 
het voormalige RUSBAT gebied. Op die 
manier hadden ze reeds een zekere 
infrastructuur ter hunner beschikking, zoals 
containers en huisvesting, en werden alle 
troepen geconfronteerd met dezelfde 
ontberingen. Op 4 mei waren alle troepen 
opgesteld en in gereedheid. 
De missie had de volgende objectieven: het 
demilitariseren en beveiligen van de regio, 
de regio terug onder de soevereine controle 
brengen van de Kroatische regering; het 
bewaren van het multi-etnisch karakter van 
de regio; het bevorderen van een klimaat 
van vertrouwen onder alle lokale bewoners 
ongeacht hun etnische oorsprong; het 
mogelijk maken dat alle vluchtelingen en 
ontheemden vrij kunnen terugkeren naar 
hun huizen en daar in veiligheid kunnen 
leven; het promoten van respect voor de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden; 
het bevorderen van de heropbouw en 
herontwikkeling van de regio in harmonie 
met de globale plannen voor Kroatië; het 
organiseren van vrije en rechtvaardige 
lokale verkiezingen, niet later dan 30 dagen 
voor het einde van de overgangsperiode. 
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Fase drie: demilitarisatie 
De omstandigheden waren niet optimaal. 
De moraal van de lokale troepen stond op 
een laag pitje en hun zwaar wapentuig was 
maar van lage kwaliteit. De eerste taak 
bestond erin de Servische beroepstroepen 
te overtuigen om zich terug te trekken in de 
Republiek van Yoegoslavië, over de 
Donau. Met de belangrijke hulp van de VN 
Transitional Administrator, de heer Klein, 
die naar Belgrado ging om te praten met de 
Yoegoslavische president Milosovic, werd 
het eerste deel van de missie succesvol 
afgerond. De Servische troepen trokken 
zich terug. Andere lokale troepen, zoals de 
Milicija, werden letterlijk uit het gebied 
gezet. Een van de moeilijkste en meest 
belangrijkste operaties was echter het 
veroveren van de olievelden van Deletovci. 
Deze operatie was duidelijk van groot 
strategisch, maar ook van groot politiek 
belang. Met het geld van de olievelden zou 
de Kroatische regering immers in staat zijn 
andere dure ontwikkelingen te financieren, 
zoals de financiering van de lokale 
regering en de uitbreiding van het 
overgangspolitiekorps, maar vooral het 
financieren van de terugkoop van wapens. 
Om deze missie te volbrengen, werden alle 
beschikbare middelen ingezet. Niets werd 
overgelaten aan het toeval. Dezelfde snelle 
operatie doorgevoerd in andere gebieden 
leidde tot een complete demilitarisatie van 
de regio op 20 juni 1996. Dit betekende 
echter niet dat de regio volkomen 
wapenvrij was geworden. Maar de regio 
was wel bevrijd van de zware wapens en 
uniformen. 
 
Fase vier: stabilisatie 
Een van de meest belangrijke opdrachten 
in deze fase was de reductie van de 
resterende wapens in de regio. De situatie 
van het verleden had er toe geleid dat 
iedereen een of meerdere wapens bezat. 
Om de situatie onder controle te kunnen 
krijgen werd een eerste poging 
ondernomen om alle wapens te registreren. 
Deze poging bleek echter niet erg 

succesvol. Een andere tactiek werd 
aangewend, het zogenaamde 
terugkoopprogramma. Opmerkelijk hierbij 
was het feit dat in het begin deze terugkoop 
geschiedde in Duitse mark. Later werd 
overgestapt op de Kroatische munteenheid, 
de kuna. Samen werden zo 9709 geweren 
ingezameld met 1991700 patronen, 774 
nog steeds bruikbare en 5638 onbruikbare 
stukken anti-tank geschut, 116 mortieren, 9 
luchtafweersystemen en 14845 granaten. 
Een ander deel van deze fase betrof het 
verwijderen van de anti-persoonsmijnen. 
Deze mijnen bevonden zich overal en de 
verwijdering was uiterst moeilijk. 
Ex-soldaten werden ingezet om deze klus 
te klaren. Zij wisten immers waar de 
mijnen precies waren geplaatst zodat deze 
eenvoudig konden worden gelocaliseerd. 
Andere stappen tijdens de 
stabiliseringsfase waren de heropening van 
de Adriatische pijplijn, het heropzettten 
van een postdienst, het opnieuw aansluiten 
van de electriciteit, de 
telefoonverbindingen tussen 
Kroatië-Slavonië an Belgrado en het 
heraanleggen van de wegen en 
spoorwegen. Zelfs de pensioenen werden 
opnieuw uitbetaald en er werd werk 
gemaakt van de heropbouw van de dorpen. 
Een burgeradministratie werd 
geïmplementeerd, die dan geleidelijk werd 
gereïntegreerd in de Kroatische 
administratieve infrastructuur. 
Om de vele doden en gewonden te 
herdenken werd een overeenkomst bereikt 
dat op 1 november 30 begraafplaatsen 
zouden kunnen worden bezocht tussen 8 en 
13 uur. Het werd een memorabele dag. Op 
Allerheiligen konden, voor het eerst in 5 
jaar, opnieuw bloemen worden gelegd op 
de graven van de zo geliefden. 5200 
mensen kwamen die dag in vrede hun 
respect betuigen aan de overledenen. In 
navolging van dit succesvol initiatief 
besloot de UNTAES bezoekdagen in te 
stellen. Dit betekende dat mensen die 
leefden buiten de grenzen van dit gebied 
hun verwanten konden bezoeken in de 
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UNTAES regio, eerst enkel voor één dag, 
later zelfs voor een heel weekend. De 
lokale markten konden opnieuw 
plaatsvinden, die al snel een plaats werden 
voor economische en culturele 
uitwisseling. De markten op zaterdag in het 
voormalige niemandsland tussen Osijek en 
Vukovar lokten zo soms meer dan 10000 
mensen. 
In de winter van 1996 regelde UNTAES 
twee belangrijke bezoeken aan de regio: op 
26 november kwam de Kroatische minister 
van Defensie de regio persoonlijk 
inspecteren en op 3 december bracht 
President Tudjman zelf een bezoek aan de 
regio. De heer Klein, VN Administrator, 
bracht op zijn beurt, zonder 
voorafgaandelijk overleg, een delegatie 
samen van de lokale raad van Vukovar en 
de Kroatische President. Dit dwong hen tot 
gezamenlijk overleg en begrip. Deze 
verwezenlijking wordt aanzien als een van 
de belangrijkste prestaties van de 
UNTAES missie. 
De UNTAES troepen waren in staat 
iedereen te ontwapenen die niet gerechtigd 

was wapens te dragen, en dit zonder onrust 
of kwade gevoelens te creëren bij de 
bevolking. 
Het eerste jaar van de UNTAES missie liep 
ten einde. De vooropgestelde looptijd van 
de missie was verstreken. Toch werd de 
missie verlengd tot 15 januari 1997. 
Gedurende deze periode zou de UNTAES, 
nu onder leiding van Majoor Generaal 
Hanset, de missie volledig afronden. 
Het succes van de hele missie is volgens 
Luitenant Generaal Schoups toe te 
schrijven aan zeven belangrijke elementen; 
1: het bestaan van een duidelijke mission 
statement, 2: het bestaan van duidelijke 
regels van engagement, 3: de middelen ter 
beschikking van de Commandant, 4: de 
bereidheid om deze middelen te 
verschaffen, 5: een leidende natie, 6: een 
goede samenwerking met de 
burgerbevolking en 7: een goede 
samenwerking met de NAVO. 
 
Bron: SHAPE Community Life, 1997 Public 
Information Office  

(An Stragier) 

 

 

Activiteitenverslag 

 

ZIN OF ONZIN VAN NOODHULP 
Dag na dag zijn wereldwijd miljoenen getrainde vrijwilligers druk in de weer om hulp en 
bescherming te bieden waar het nodig is. Aan slachtoffers van rampen, overstromingen, 
droogte, aardbevingen… Maar ook midden in de vuurlinie: tijdens oorlogen en interne 
conflicten. 
Hoewel deze noodhulp noodzakelijk is om op korte termijn groepen van mensen toe te staan te 
overleven, blijft het toch een noodzakelijk kwaad. Vanuit ontwikkelingsperspectief leidt 
noodhulp vaak tot een verhoogde afhankelijkheid van de getroffen gebieden. Ook wordt 
noodhulp vaak onderschept door partijen met niet-humanitaire objectieven. Een 
rechtvaardige allocatie van noodhulp is bijgevolg een uiterst moeilijke aangelegenheid, zo 
luidde de voornaamste boodschap van de heer Humblé, projectcoördinator Rode 
Kruis-Vlaanderen Internationaal (9 november, voor K.I.B.). De grootste voorzichtigheid is 
geboden.  
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Het Rode Kruis werd indertijd opgericht 
om op korte termijn een injectie van hulp 
te kunnen bieden en zo groepen van 
mensen toe te staan te overleven. Deze 
hulp wordt steeds toegespitst op de meest 
kwetsbare groepen van de bevolking, 
ongeacht ras, geloof of politieke 
overtuiging. Het Rode Kruis is immers een 
neutrale maar ook onpartijdige beweging. 
Rodekruisvrijwilligers helpen alle mensen, 
zonder onderscheid te maken. De enige 
maatstaf om in actie te komen is als er 
iemand in nood is en de meest kwetsbaren 
krijgen voorrang. 
 
Naast deze korte termijn hulp tracht het 
Rode Kruis ook steeds een aanzet te geven 
tot een meer structurele hulpverlening. Op 
deze manier komt het Rode Kruis tegemoet 
aan de kreet van de laatste jaren om 
noodhulp te linken aan lange termijn 
ontwikkelingssamenwerking. In het 
verleden werd immers vaak vastgesteld dat 
humanitaire organisaties de getroffen 
regio’s als het ware binnenvielen, een 
noodprogramma op poten zetten om later, 
na het ‘droppen’ van de hulp, alles weer in 
de steek te laten. Denk maar aan het 
droppen van massa’s geneesmiddelen in 
Armenië ’89, terwijl ze eigenlijk hadden 
moeten vernietigd worden. Een ramp na de 
ramp wordt zo in het leven geroepen. Door 
het opzetten van landbouw- en 
gezondheidszorgprogramma’s streeft het 
Rode Kruis echter naar een meer duurzame 
ontwikkeling, waarbij steeds wordt beoogd 
een te grote afhankelijkheid van de 
hulpacties door de lokale bevolking te 
vermijden. 
 
De structuur van de Rodekruis- en 
Rodehalvemaanbeweging (tegenganger van 
het Rode Kruis in de islamitisch wereld) 
helpt in het bereiken van deze doelstelling. 
De Internationale Federatie van Rodekruis- 
en Rodehalvemaanverenigingen, met 
hoofdbureau in Genève, kan bij haar hulp 
bij grote natuurrampen en massale 
vluchtelingenstromen immers steeds 

terugvallen op het plaatselijke Rode Kruis. 
Daardoor kan hulp snel ter plaatse worden 
verdeeld en is de hulp steeds aangepast aan 
de werkelijke noden en eigenheden van het 
land, op vlak van cultuur, geografie, 
klimaat én valt niet alles stil van zodra de 
buitenlandse hulp ophoudt. 
 
Naast de Internationale Federatie van 
Rodekruis- en Rodehalvemaanbewegingen 
en de nationale Rodekruis- en 
Rodehalvemaanverenigingen bestaat er nog 
een derde component om de wereldwijde 
acties in goede banen te leiden, namelijk 
het Internationale Rodekruiscomité, 
eveneens met hoofdbureau in Genève. Dit 
Comité heeft als voornaamste opdracht 
hulp en bescherming te bieden aan 
slachtoffers van oorlogen en interne 
conflicten, terwijl 
conflictonderhandelingen worden 
aangegaan met alle strijdende partijen. In 
tegenstelling tot de Internationale Federatie 
werkt dit Comité alleen. Samenwerking 
met nationale verenigingen zou immers 
leiden tot een zekere betrokkenheid in het 
conflict, wat de doelstelling van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het 
gedrang zou brengen. 
 
Hoewel het Rode Kruis dus onder meer 
door haar structuur onafhankelijke en 
onpartijdige hulp tracht te verzekeren, is 
noodhulp nog steeds ‘Big Business’. De 
keuze welk project van de ongeveer 250 
pagina’s dikke projectenbundel zal worden 
gefinancierd, wordt vaak genomen in 
functie van het buitenlands beleid van een 
donor. Steun aan een bevriende natie wordt 
sterk in de publiciteit geplaatst om de 
internationale betrekkingen te verbeteren. 
De keuze, meestal op aandringen van de 
donor, wordt eveneens in heel sterke mate 
beïnvloed door de hoeveelheid 
media-aandacht. Hoe meer 
media-aandacht, des te meer 
noodhulpbudgetten worden vrijgemaakt 
om de solidariteit met het rampgebied 
(publiek) te betuigen. Tot voor kort was 
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het ook zo dat deze enorme budgetten 
tegelijkertijd een stimulans vormden voor 
de eigen economie. Het aankopen van de 
hulpmiddels in de Benelux zorgde immers 
voor een rechtstreekse terugvloeiing van de 
fondsen. 
 
Aan deze praktijken tracht men vandaag 
een einde te stellen. Zo ondertekenden een 
aantal humanitaire organisaties een 
deontologische code om de misbruiken en 
gevaren van noodhulp tegen te gaan. Het 
Rode Kruis probeert op zijn beurt zich 
zoveel mogelijk aan de media-invloed te 
onttrekken door de keuze van de allocatie 

van de fondsen te laten afhangen van de 
eigen opinie van lokale medewerkers. Ook 
eisen de donoren voor het eerst een ware 
evaluatie van de hulpprojecten. De houding 
van het gewoon ‘droppen’ van hulp maakt 
plaats voor een meer ‘zinvolle’ besteding 
van de hulpfondsen. De vraag of de 
geboden noodhulp nu echt zinvol of niet 
zinvol is geweest komt eindelijk naar 
boven. Eén ding staat echter vast. Een 
grote voorzichtigheid bij het toekennen van 
noodhulp is steeds geboden.              

(An Stragier) 
 

 
 
 

Baltic Identity and the trauma of the past: nationalism, 
European Union and Russia 

 
 
The Baltic states are relatively new actors 
on the European map, and already their 
future is one of the pressing questions in 
discussions about the future of the 
European Union and the East-West 
relations. This article will try to examine to 

what extent the Soviet past influences the 
present images and identities in the Baltic 
states, their attitude towards the European 
Union, Russia and their own 
nation-building processes. 
 

Identity Formation 
 
Point of departure when dealing with the 
identity formation of the Baltic states will 
be the definition of the Soviet invasion as a 
collective trauma for the Baltic States and 
its inhabitants, and the influence this event 
still has on the way the Baltic States 
position themselves in Europe 
The hypothesis is that when an actor’s 
identity is severely threatened, this actor 
will try more intensively to protect this or 
other identities, in order not to lose his 
hold on the world and his sense of 
belonging to something. A collective 
political trauma is described by 
Vertzberger as “A shattering often violent 
event that affects a community of people 
(rather than a single person or a few 

members of it), and that results from 
human behaviour that is politically 
motivated and has political 
consequences”(1). Protection of what 
remains of the threatened identity, or the 
emphasising of other aspects of the actor’s 
overall identity is then a factor that helps to 
cope with the occurrence of stress and a 
feeling of having lost hold on the world 
(2). If this threat to the identity is 
experienced by a group or even a nation, 
members will cling to the remaining 
features of their group-being (moral codes, 
norms), and will not allow any attempt to 
violate these: “It may be that an increased 
dedication to accustomed routines of 
thinking and behaving help people to cope 
with what might otherwise become 
disorienting hazards…”(3). This common 
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experience then can lead to further social 
integration or, on the other hand, to 
disintegration, due to a collectively shared 
attribution of blame for the 
stress-provoking event.  
Social integration (4), and the often 
accompanying intra- or extrasocietal 
antagonism following the agreed 
blame-attribution, then leads to a process 
what could be described as groupthink, but 
then on community level, and not only on 
decision-making level. Although the 
groupthink theory is especially developed 
to analyse decision-making, it is striking 
how much its characteristics correspond to 
those of a society faced with extreme 
threats to its identity as collective political 
trauma. Janis distinguishes eight symptoms 
of group-think, which can be divided in 
three types of characteristics: 
Overestimation of the group, 
close-mindedness and pressures towards 
uniformity (5). This overestimation of the 
group becomes even stronger when the 
group has managed to overcome the 
identity threat, and treats the 
trauma-causing event and its management 
as a new source of self-confidence (6). 
Although these reactions can be healing to 
the group, they also lead to a decline in 
rational decision-making and lets emotions 
and concerns for group health and 
coherence prevail, even if this could work 
detrimental to the group’s welfare in the 
long term. 
One of the consequences of the 
above-mentioned considerations is 
selectivity in the selection of memories (7), 
and as a result, of the selections of the 
Other where will be referred to. This 
selection will ultimately be influenced by 
the past traumatic experience and its 
handling, and could prevent or redirect the 
formation of multiple loyalties.  
Similar research has been undertaken 
regarding the decolonisation processes in 
the 50ies and 60ies, and to a certain extent 
this situation can be compared with the fall 
of the Soviet Empire and the resulting 

independence of its constituent parts. 
Memmi distinguishes three stages in this 
identity formation: First the colonised must 
accept reality and mourn the reality of a 
damaged cultural heritage. Second, the 
colonised should avoid further 
self-alienation and its true Self, and not 
admirable groups, must become the basis 
of self-esteem, and finally the colonised 
must cease to affirm itself in comparison 
with the former coloniser as point of 
reference (8). 
 
Baltic Nationalism 
 
The current nationalism in the Baltic States 
has certainly been boosted by the Soviet 
experience, and nationalism became one of 
the symbols of resistance, and negative 
aspects of the interbellum independence 
were silently pushed aside . It is however 
not totally clear to what extent this 
nationalism was promoted by an 
anti-Soviet attitude. A similar example 
could be given when referring to religion. 
At the end of the eighties the church 
witnessed a sharp increase in followers, but 
once the Soviet domination came to an 
end, this number fell as fast as it had risen. 
Attraction to religion was thus not only a 
result of the inherent values and doctrine of 
this religion, but more of the association of 
the Church, as an institution not 
sympathetic to Communism, with 
resistance to the Soviet occupiers, and 
secondly, because of the need to find some 
basis to trust upon, in a world where much 
was forbidden.  
In regard to the future membership of the 
Baltic countries of the EU, we should ask 
ourselves what the influence of this 
nationalism will be on the allegiance of the 
Baltic states towards the EU. Where during 
the Cold War and the initial independence 
struggle the EU was mainly an 
intergovernmental organisation, its 
structure has since the Maastricht Treaty 
developed to a more supranational one. 
Giving up power to an anonymous organ 
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could therefore prove to be difficult for 
states that have just recovered their 
independence (9). Fears of again being 
forced to give up their identity dominate 
the attitude of the Baltic states, and the 
discussions between deepeners and 
wideners within the EU, especially at the 
Amsterdam summit, indicate that fears that 
these countries could slow down the whole 
integration process are certainly an 
important aspect in the political 
discussions (10). 
 
Estonia and Latvia, and to a lesser extent 
Lithuania each count a large minority 
population, and this presence of Russians 
in their countries has specific influences on 
the search for a new Baltic identity. They 
are not only seen as part of a past, but it is 
even claimed that these should have gone 
“home” also, notwithstanding their 
personal history. This negative attitude is 
not only a result of the association with 
Russia, they also confront the Baltic 
population with the present realities that 
are real and can not be denied. Their 
presence shatters the image of  pure Baltic 
states that have finally been cleansed from 
all Russian influence, and prevents these 
states to continue their in 1940 interrupted 
statehood just as if nothing had happened. 
The difficulties that arose about whether to 
give these immigrants citizenship show 
that the Baltic states consider those 
Russians as a disturbance in the picture 
they want to paint of themselves, and this 
breach in the common definition of the 
post-soviet situation is seen as betrayal to 
the nationalist discourse. 
 
 
The Western World and the European 
Union 
 
Confirmed in their view of how they saw 
Russia after their incorporation in the 
Soviet Union, the Baltics tried to identify 
with the West and its values of democracy, 
liberty and market economy. The West that 

was referred to as protector of cherished 
values, was however the result of a 
romanticised image, and certainly many 
failed to see the negative points of Western 
society. Openly criticising the West in a 
dissident environment directly marked the 
offender as being a supporter of the 
communist forces, and as such hostile to 
Baltic independence, a process which did 
not allow for creating an objective image 
of the West, not influenced by emotions 
and national rhetorics. 
The one-sided image thus created, had 
further repercussions once independence 
attained. Some Western institutions were 
seen as fully Western, while others were 
only considered as half-Western, as not 
really representing the West as envisioned. 
Rejection of WEU membership before 
membership of NATO is attained, although 
the article 5 of the WEU charter provides 
better guarantees, can be a sign of this. 
Only the European Union and NATO were 
considered as being the real West, the real 
Europe, probably because of the high 
profile role these institutions played 
already before the end of the Soviet Union 
(11).  
Lack of money forced the new authorities 
to cut down on social welfare spending and 
led to the closure of inefficient factories. 
Thus faced with economic hardship as a 
result of attempts to introduce a Western 
styled market economy, many began to feel 
that Western values were not the only truth 
in life (12). The economic situation can 
indeed be very helpful to force the Baltic 
population to change their image of the 
West, and lead them to appreciate what 
their own strengths are, without having to 
refer to outside actors and events. Partial 
rejection of market economy values does 
not have to result in a rejection of western 
values as a whole, just as the coming back 
to power of former communists does not 
have to signify a return to the old system, 
and these experiences can help the Baltic 
people to find an own orientation, which 
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should not be a result of any emotional 
rejection nor attraction. 
 
Russia 
 
In the minds of people the following 
comparison was made: 
Communism=Russia=oppression. 
Anti-Russian feelings were especially 
strong in the first phase of the 
independence struggle, and resulted in the 
removal of all symbols that could be 
associated with Russia, and thus 
communism (Lenin statues, red stars...). 
This outrage did however not go as far as 
in some of the other Central and Eastern 
European countries, where demands were 
made for the rehabilitation of war-time 
dictators (13), but nevertheless were all 
historic events judged in relation to the 
period of Soviet dominance. 
The return to power of the former 
communists, while an anti-Russian attitude 
remained, shows however that the linkage 
between Communism and Russia slowly 
disappeared, while the one between Russia 
and oppression/imperialism remained in 
force. It became able to describe 
Communism as a system that satisfied at 
least the basic needs, and that was at least 
partly run by local elites.  
The reason for this disappearance of 
linkage could probably be found in the 
intra-party struggle between conservatives 
and reformers. Reformers confirmed the 
sovereignty of their national states, as one 
of the factors to counter the conservative 
Soviet elite. Reformist communism 
became thus also part of the national 
movements as directed against the Soviet 
Union. Furthermore the Soviet Union was 
by most of the inhabitants of the Soviet 
Union equalled with Russia, as 
imperialistic power, and the collapse of the 
Soviet Union did not remove fears of the 
imperialistic Russia (14). 
Important for the future is now if this 
equation of Russia and Soviet Union will 
remain. Will the Baltic states be able to 

distinguish between these two different 
entities? If they start considering Russia as 
something else as the former centre of the 
Soviet Union, rapprochement is possible, if 
however they keep considering Russia as 
an evil imperialistic power, aiming at 
resurrecting the old SU, hostile attitudes 
will remain. Although the former is 
preferable, the latter is most probable, seen 
the historical factors defining Russia as a 
nation trying to expand, and seen the 
attempts to strengthen the CIS and 
transform it into a real confederation. 
These fears are strengthened by rightist 
rhetorics in Russia, forecasting the 
resurrecting of the great Russian State.   
 
Closer contacts with and eventually 
entrance in the EU will bring the Baltic 
states economic stabilisation and economic 
growth, but the economic future of these 
countries can not be healthy without 
Russia. With Kaliningrad as only Russian 
all-year round ice-free harbour at the Baltic 
coast, the Baltic states will have to play a 
very important role in the Russian 
economy as transit countries with 
important harbours. The Russian economic 
boycott during the Baltic independence 
process has proved the dependence of the 
Baltics on Russia, and thus will a single 
economic orientation on the EU prove 
fruitful politically and economically in the 
beginning, but cause economic difficulties 
once Russia is back in the game. The 
Baltic states must thus be seen as 
vulnerable economically as they are 
military, and although they owe at this 
moment a lot to the EU and the Western 
countries in general for their economic 
re-structurisation (15), their economic 
future lies in the East.  
 
 
Conclusion 
 
The situation in the Baltic region has 
changed a lot the last decade, but the 
attitudes of the people living there are very 
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hard to change. Old images are still 
perceived as actual, even if outside 
observers do not see any reason to do so. It 
is true that the historical legacy has left 
deep traces, and continues to influence the 
current situation. Prosperous prospects are 
often deemed to fail, because of the 
continued existence of some images, and 
maybe, as Mead claims, “we would be glad 
to forget certain things , get rid of the 
things the Self is bound up with in past 
experiences” (16). But slowly the images 
are changing, not only those of the Baltic 
people, but also those of the other actors 
involved (Russia, the European Union), 
and not all the actors are always aware of 
these changes, which leads them to 
continue old politics. 
Attraction to the West and Baltic 
nationalism are phenomena that are closely 
linked. Both originated or were reactivated 
as an act of resistance, but are now 
competing identities, and it is not sure how 
both will co-exist in the future. At this 
moment, the Baltic states are identifying in 
a positive way with their own states (Baltic 
nationalism), and with the European 
institutions, while a negative attitude 
towards Russia is the other determining 
factor. At this moment is what Mark 
Jubulis says still true for all of the Baltic 
states, “However, while cultural ties and 
economic interests act to pull Latvia closer 
to Europe, the continued perception that 
Russia is the greatest potential threat to 
Latvian independence serves to push 
Latvia into the arms of the West” (17), but 
these interest can then only be defined as 
resulting from a short term view, but it is 
true that to develop long term visions on 
the region´s future the legacy of the past 
and the incertitude are still too strong. 
(Steven Van de Walle) 
 
(1) Vertzberger Yaacov Y. I., “The Antinomies of 
Collective Political Trauma: A Pre-Theory”, In: Political 
Psychology, vol. 18, no. 4, 1997, p. 864, op. Cit. 
(2)Compare with the findings of Koopman in his 
Holocaust survivors research: “…persons who found 
ways to continue their sense of identity and values 
seemed to fare best psychologically.”, Koopman Cheryl, 

“Political Psychology as a Lens for Viewing Traumatic 
Events”, In: Political Psychology, vol. 18, no. 4, 1997, p. 
837, Op. Cit. 
(3) Suedfeld Peter, “Reactions to Societal Trauma: 
Distress and/or Eustress”, In: Political Psychology, vol. 
18, no. 4, 1997, p. 855, Op. Cit. 
(4)“(…(; there is growing closure and resistance to 
opinions that contest the dominant received wisdom 
about the causes for and meaning of the traumatic 
event.”, Vertzberger Yaacov Y. I., “The Antinomies of 
Collective Political Trauma: A Pre-Theory”, In: Political 
Psychology, vol. 18, no. 4, 1997, p. 868,  
(5) Janis Irving L., Victims of Group Think, Boston, 
Houghton Mifflin Company, 1972, pp.197-198 ; ´t Hart 
Paul, Groupthink in Government: A study of Small 
Groups and Policy Failure, Swets & Zeitlinger BV, 
Amsterdam, 1990, p. 10   
(6)Vertzberger Yaacov Y. I., “The Antinomies of 
Collective Political Trauma: A Pre-Theory”, In: Political 
Psychology, vol. 18, no. 4, 1997, p. 874 
(7)This is what Volkan calls “Chosen Traumas and 
Chosen Glories”, Volkan Vamik D., The Need to Have 
Enemies and Allies: From Clinical Practice to 
International Relationships, Jason Aronson Inc., 
Northvale, 1994, pp. xxv-xxix 
(8) Alschuler Lawrence R., “Oppression, Liberation and 
Narcissism: A Jungian Psychopolitical Analysis of the 
Ideas of Albert Memmi”, In: Alternatives, vol. 21, no. 4, 
1996, pp. 497-523 
(9) Preston Christopher, “Obstacles to EU Enlargement: 
The Classical Community Method and the Prospects for a 
Wider Europe”, In: Journal of Common Market Studies, 
vol. 33, no. 3, September 1995, p. 459 
(10) Jovanovíc Miroslav N., “Does Eastern Enlargement 
Mean the End of the European Union”, In: International 
Relations, vol. XIV, no. 1, April 1998, pp. 23-39 
(11) Jubulis Mark A., “The External Dimension of 
Democratization in Latvia: The impact of European 
Institutions”, In: International Relations, vol. 13, no. 3, 
December 1996, p. 60, where he explains that the 
European Union “is perceived as the institution that 
defines Europe” 
(12) Friis Lykke, When Europe Negotiates: From Europe 
Agreements to Eastern Enlargement, Ph. D. Dissertation, 
Institute of Political Science, University of Copenhagen, 
1996, p. 158 
(13)  For instance the favourable image given to Tiso in 
Slovakia, or recent demands for the rehabilitation of 
fascist dictator Antonescu in Romania, who, despite his 
war-crimes is seen as the person who tried to save 
Romania from the Soviets. 
(14) Compare with the view of Alexander Sergounin: “In 
turn, Moscow can not understand why the Balts do not 
trust it and why “democratic” Russia must be responsible 
for what the totalitarian regime did”, op. cit. in: 
Sergounin Alexander, “The Russia Dimension”, In: 
Mouritzen Hans (ed.), Bordering Russia: Theory and 
Prospects for Europe´s Baltic Rim, Ashgate, Aldershot, 
1998, p. 28, although Sergounin describes also a 
transformation of the views in Eastern Europe from 
anti-Soviet to anti-Russian, and thus not an equation of 
these both terms as I do. Let me however stress that this 
equation is only partly valid in the Russian Federation, 
where the struggle was clearly more one between 
conservative and reformist elites, and not so much one of 
national liberation against the Soviet Union, which was 



 

KIB 20

after all a symbol of Russian power. Compare also with 
Radu: "The Russian-Soviet-communist link is still 
accepted by many Central and Eastern Europeans", Radu 
Michael, "Agenda 2000: Why Eastern and Central 
Europe Look West", In: Orbis, vol. 41, winter,1997, p. 
43 
(15) Think for instance about the European support in the 
construction of the Via Baltica-highway. It is interesting 
to look closer at this Via Baltica project. The direction of 
this new highway is North-South, and  will thus certainly 
promote interbaltic transport, and facilitate imports from 
the Western Europe. For long term gains however 
highways in a East-West direction would be more 
helpful, seen the future function of the Baltics as 
transitlands for good to and from Russia.  

(16) Mead George Herbert, “Self”, In: Strauss Anselm, 
George Herbert Mead On Social Psychology: Selected 
Papers, The University of Chicago Press, Chicago, 1964, 
pp. 207 
(17) Jubulis Mark A., “The External Dimension of 
Democratization in Latvia: The impact of European 
Institutions”, In: International Relations, vol. 13, no. 3, 
December 1996, p. 61 

 
 
 
 

 
De civiele maatschappij in Rusland 

 
 
De vorming van om het even welk democratisch sociaal systeem is onmogelijk zonder de 
civiele maatschappij, die dienst doet als de echte garantie van democratische transities. Het 
autoritaire communistisch systeem van de Sovjet-Unie verdreef alle elementen van de 'civil 
society' van de legale sfeer van het maatschappelijk leven naar de illegale, ondergrondse 
sfeer. De onderdrukking van politieke en ideologische oppositie, de eliminatie van de meeste 
vormen van private eigendom en de verspreiding van staatscontrole op sociale organisaties, 
schakelde de noodzakelijke sociale basis uit. Er bleef een vacuüm over dat zowel door het 
regime als door het merendeel van de bevolking als legitiem beschouwd werd. (1) 
 
A.   Non-gouvernementele organisaties 
 
In het communistische tijdperk na W.O. II 
was er geen publieke ruimte toegestaan 
buiten de wijdverspreide 
massa-organisaties die door de staat 
ingericht werden, zoals bijvoorbeeld de 
Komsomol, de Unie van Sovietvrouwen, 
de officiële vakbonden en de 
Communistische partij. Andere 
organisaties waren niet toegelaten of sterk 
beperkt in hun bewegingsruimte, zodat de 
mensen werden gedwongen zich terug te 
trekken in de nauwe cirkel van familie en 
een paar vrienden die te vertrouwen waren, 
om vrij hun mening te kunnen zeggen. 
 
Hoewel er reeds halverwege de jaren '60 
een aantal informele groepen opdoken, 
begon de echte groei pas met de glasnost. 
Aanvankelijk kwamen jonge mensen 
samen die geïnteresseerd waren in rock en 
pop muziek, computerspelletjes of sport, 
wat verboden was tot einde jaren '70. Ook 

veel groene organisaties zagen het daglicht 
(want groen was veiliger dan anti-rood). 
Vanaf '86 werden er discussieclubs 
georganiseerd waaraan intellectuelen, 
academici, politici en journalisten 
deelnamen. Er werden meningen 
uitgewisseld over politiek, economie, 
sport, kunst, wetenschappen en literatuur. 
In de zomer van '87 kwamen zij voor het 
eerst openlijk naar voren als politieke 
organisaties. Na tientallen jaren van 
strenge controle door de partij begonnen 
mensen hun eigen groepen te vormen. (2) 
 
Een groot aantal van deze NGO's kampen 
echter met een tekort aan financiën, 
ervaring en zijn bijgevolg vaak te zwak om 
hun stem te kunnen verheffen of om 
daadwerkelijk actie te ondernemen. De 
goedgestructureerde NGO's daarentegen 
stammen dikwijls uit de communistische 
periode en stuiten op wantrouwen bij de 
bevolking. Voor een adequate 
functionering moeten NGO's aan 
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geloofwaardigheid winnen en de erfenis 
van het communisme van zich 
afschudden.Bovendien is er behoefte aan 
een gepaste legale structuur. (3) Voor de 
liefdadigheidsorganisaties is er wel al een 
nieuwe wet die voorziet in 
belsastingsvoordelen. Er begint dus een 
zekere vorm van staatserkenning te komen, 
hoewel de overheid zelf nog beslist welke 
organisaties onder de noemer van 
liefdadigheidsorganisatie vallen. Tevens 
ontwikkelen zich contractuele relaties met 
de staat. Vrijwilligers kunnen immers een 
aantal sociale problemen goedkoper 
aanpakken. De keerzijde is dat NGO's op 
die manier meer afhankelijk worden van de 
overheid. (4) 
 
Politieke partijen en bewegingen 
 
In 1989 werd het Russische politieke 
syteem getransformeerd in een 
veelpartijenstelsel. Op het einde van 1993 
werd een nieuwe Grondwet aangenomen 
en een nieuw vrij verkozen parlement 
geïnstalleerd. Dit maakte de weg vrij voor 
een proliferatie van nieuwe politieke 
partijen: van een tiental in 1991 tot 31 in 
1993 tot ongeveer 250 in 1995. Zij 
representeren een breed spectrum van 
politieke overtuigingen. Slechts enkelen 
hebben echter meer dan 50.000 leden, en 
bijna geen van hen is in staat om een 
effectieve regering te vormen. Bovendien 
is er nog geen echte institutionalisering. De 
partijen fragmenteren, verdwijnen en 
verschijnen opnieuw onder een andere 
naam en andere leiders. (5) 
  
Hierdoor kunnen deze partijen hun rol in 
een democratie niet adaquaat genoeg 
vervullen. De civil society zou via 
verschillende politieke partijen haar eisen 
en problemen naar voren moeten kunnen 
brengen en zo een tegengewicht bieden aan 
de autoritaire neigingen van de politieke 
leiders. Hoewel er verschillende 
onafhankelijke organisaties bestaan die de 
belangen van zakenmensen, boeren, 

intellectuelen, arbieders, jeugd, veteranen 
of vrouwen verdedigen, hebben zij nog 
weinig impact op het bestel ten gevolge 
van de sterke fragmentatie. (6) 
 
Belangenorganisaties 
 
Eén van de belangrijkste verschijnselen 
binnen het maatschappelijk-politieke leven 
in het hedendaagse Rusland is de 
aanwezigheid van invloedrijke en 
onafhankelijke economische en regionale 
belangengroepen. Steeds vaker gaan 
bekende ondernemers en belangrijke 
vertegenwoordigers van de regio's de 
politiek in, of bezetten verantwoordelijke 
posten binnen de uitvoerende macht. 
Vooral de belangengroepen omtrent gas, 
olie, wapens, diamanten en de banken 
worden bevoorrechte partners van de staat 
en oefenen invloed uit op het beleid van de 
regering. Het lobbyproces ontwikkelt zich 
buiten de wet om, waarbij vaak op grove 
wijze druk wordt uitgeoefend. Het meest 
voorkomende mechanisme is het tot stand 
brengen van afzonderlijke besluiten voor 
hun onderneming of sector. Sinds de 
nieuwe regering lijken er wel richtlijnen tot 
stand te komen, waardoor de verhoudingen 
gerationaliseerd worden. Het blijft evenwel 
een open vraag of de hervormers over 
voldoende kracht en politieke wil 
beschikken.  
 
B.   De media 
 
In het Sovjet-tijdperk stonden de media in 
voor een groot deel van de verspreiding 
van de communistische ideologie naar de 
bevolking toe. Bijvoorbeeld had ieder 
gezin gemiddeld twee (gecensureerde) 
kranten per dag. Het 'Staatscomité voor de 
bescherming van geheimen in de pers' 
hanteerde een lijst van verboden 
onderwerpen. Vanaf de glasnost konden 
ook onderwerpen zoals prostitutie, 
criminaliteit, Gulag concentratiekampen en 
corruptie aan bod komen. Toch werd er 
nog veel aan censuur en zelfcensuur 
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gedaan. In 1990 kwam er een nieuwe wet 
over de informatiemedia. Hierdoor wordt 
het mogelijk ook anti-communistische 
standpunten weer te geen. Het volledige 
politieke spectrum kan nu in principe 
vertegenwoordigd worden in de media. De 
afhankelijkheid van finaciële steun brengt 
de persvrijheid echter in gevaar. 
 
De grote uitgevers worden weinig 
gehinderd door druk vanuit de nationale 
overheid. Het grootste obstakel van 
onafhankelijke journalistiek is de 
concentratie van media-eigendom bij 
banken en grote ondernemingen, die 
proberen te bewerkstelligen dat er in hun 
belang bericht wordt. Ze maken publiciteit 
voor hun eigen kandidatuur of drukken hun 
stempel op het politieke gebeuren door 
tijdens verkeizingen een bepaalde 
kandidaat te steunen, en ontvangen 
achteraf voordelen. Dit dwingt journalisten 
tot zelfcenstuur. Bovendien is het 
ontvangen van geld in ruil voor de 
publikatie van een artikel nog steeds 
gebruikelijk. In de regio's hebben de 
gouverneur en burgemeesters een groot 
machtoverwicht en zij trachten dit te 
behouden door onrechtstreeks de 
persvrijheid te verdrukken. Subsidies 
worden minder vlug toegekend aan 
pro-democratische kranten, of bedrijven 
die adverteren in zulke kranten kunnen 
zich sneller verwachten aan 
belastingscontroles. Onafhankelijke 
journalisten hebben het vaak moeilijk om 
informatie te vergaren, omdat ze 
bijvoorbeeld niet altijd uitgenodigd worden 
op persconferenties. (7) 
 
C.   De politieke cultuur 
 
Een democratisch staatsbestel vereist een 
patroon van politieke attitudes en een 
onderliggend stel sociale houdingen die 
een stabiel democratisch proces 
ondersteunen. De elementen van een 
burgercultuur omvatten het idee van 
participatie, het geloof dat de gewone mens 

politiek relevant is en een zekere plicht 
heeft om aan de politiek deel te nemen. 
Even belangrijk is het vertrouwen dat men 
heeft in andere mensen en sociale 
participatie in het algemeen. Het idee van 
politiek activisme moet in evenwicht zijn 
met de noodzaak om overheidsgezag te 
aanvaarden. Het behouden van een goed 
evenwicht tussen overheidsmacht en 
responsiviteit van de overheid is een van 
de moeilijkste taken in een democratie. (8) 
 
Aan de hand van opiniepeilingen heeft men 
vastgesteld dat zo'n burgercultuur slechts 
zeer bescheiden aanwezig is in Rusland. Er 
blijkt ten eerste erg weinig interesse te zijn 
voor het televisienieuws en voor 
analytische programma’s, en zogenaamde 
ernstige publicaties hebben een beperkt 
publiek. Na een hoogtepunt in 1989 en 
1990 zijn interesse en participatie in de 
poitiek snel gedaald. Minder dan 10% 
heeft enige interesse. Ten tweede is er een 
gebrek aan vertrouwen tegenover de 
medeburgers in het algemeen, maar vooral 
ten overstaande van mensen die hoger op 
de ladder staan, zelfs tegenover 
vakbondsmensen (zie tabel 1 en 2). De 
mensenrechten, zoals vrije meningsuiting, 
pluralisme en vrije vereniging, worden als 
abstracte principes hoog in het vaandel 
gedragen, zowel door de politieke leiders 
als door de gewone bevolking. Maar 
wanneer het gaat om concrete zaken wegen 
dezen meer dan eens niet op tegen het 
staatsbelang (tabel 3, 4 en 5). Een 
verklaring kan eventueel gezocht worden 
in het falen van de markteconomie die een 
binoom vormt met de democratie. 
Bepaalde delen van de Russische 
bevolking zijn bereid om een stuk vrijheid 
op te geven in ruil voor een gewaarborgd 
inkomen. 
 
R. Rose (9) karakteriseerde Rusland in 
1995 als een 'zandloper-maatschappij'. In 
zo'n samenleving is er een rijk sociaal 
leven aan de basis, die bestaat uit sterke 
informele netwerken gebaseerd op 
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vertrouwen tussen vrienden, aanverwanten 
en andere face-to-face groepen. Aan de top 
is er een rijk politiek en sociaal leven. Er 
zijn echter weinig tussenliggende 
organisaties die onafhankelijk zijn van de 
staat. De interactiemogelijkheden tussen 
basis en top zijn erg beperkt, hoewel het 
aantal toeneemt. Het alledaagse leven is 
georganiseerd op een manier dat men zich 
zo goed mogelijk kan afschermen van de 
negatieve effecten van de staat. De 
Sovjet-Unie liet een dubbele erfenis achter: 
individuele Russen hebben in het algemeen 
een hoge mate van vertrouwen in hun 
onmiddellijke sociale omgeving, en een 
hoge mate van wantrouwen tegenover de 
overheid. 
 
De Russische bevolking heeft zich altijd, 
en ook nu nog, weten te handhaven door 
middel van sterke informele netwerken. De 
Russen lijken weinig positieve 

verwachtingen te hebben ten aanzien van 
de staat. Eventueel verlangen ze naar een 
basisinkomen en internationaal presige, 
maar democratische principes staan nog 
niet direct op het verlanglijstje. De 
topprioriteit voor het merendeel van de 
Russen is overleven in de vrije 
markteconomie. Voorlopig lijken 
economische, politieke en sociale 
indicatoren te suggereren dat het 
democratische proces (voor zover het 
aanwezig is) vooral gestuurd wordt door 
een elite, en dit in tegenstelling tot de 
ontwikkeling van een sterke civiele 
maatschappij. (10) Deze laatste blijft 
grotendeels in gebreke wat betreft het 
uitoefenen van checks en balances op 'de 
staat' In hoeverre de evolutie naar een echte 
democratisering in zulke omstandigheden 
mogelijk is, blijft een open vraag. Zeker is 
dat mentaliteitswijzigingen wel eens van 
lange duur kunnen zijn.  

 
 
TABELLEN (11): 
 
 
1. Verwachtingen van een eerlijke behandeling 
 

Ja Nee 
Postkantoor   78% 22% 
Dokter    67% 34% 
Bank    67% 33% 
Kruidenier   55% 45% 
Kantoor sociale zekerheid 49% 51% 
Gemeentehuis   30% 70% 
Politie    30% 70% 
 
2. Vertrouwen in vakbonden 
 

Werkplaats Nationale vakbond 
Vertrouwen   27%  15% 
Wantrouwen   38%  50% 
Geen vakbondslid  35%  35% 
 
3. Houding tegenover de massamedia 
 
Moet alle gezichtspunten weergeven               56.4% 
Enkel de gezichtspunten die de maatschappij ten goede komen 31.1% 
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Geen antwoord       12.5% 
 
4. Recht om politieke partijen en ander verenigingen te vormen 
 
Recht voor een individu om tot een niet-gewelddadige organisatie 
 te behoren, zelfs als die tegen de overheid ingaat              57.2% 
Een anti-overheidsorëntatie moet buiten de wet gesteld worden  19.0% 
Geen mening/antwoord       23.9% 
 
5. Beoordeling van bepaalde veranderingen in Rusland 
 

Bracht R. meer goed   / meer schade 
Persvrijheid/meningsuiting   53%  23% 
Toenadering tot het Westen   47%  19% 
Recht het land te verlaten   45%  23% 
Vrije onderneming    44%  28% 
Veelpartijenstelsel    29%  33% 
Recht op staken    23%  36% 
Uiteenvallen van de USSR   8%  75% 
  
(1) White S., A. Pravda & Z. Gitelman, Development in 
Soviet and post-Soviet politcs, Houndmills, MacMillan, 
1992, pp. 153-154. 
(2) Steele J., Eternal Russia. Jeltsin, Gorbachev, and the 
mirage of democracy, Cambrige, Harvard university 
press, 1994, pp. 5-8. 
(3) Davis R.J., The rebirth of the nonprofit sector in 
post-Communist Eastern Europe, Center for civil society 
international, http://www.friends-partners.org/ccsi/ , 
6.05.1996. 
(4) Les E. , The voluntary sector in post-Communist East 
Central Europe: From small circles of freedom to civil 
society, in: Citizens strengthening global civil society, 
Washington, Civicus, 1997. 
(5) Mikheyev D., Russia transformed, Indiana, Hudson 
institute, 1996, p. 197. 
(6) Rukavishnikov ., T. Rukavishnikov, A. Dmitriev & L. 
Romanenko, Civil society in Russia, in: C. Williams, V. 
Chuprov & V. Staroverov, Russian society in transition, 
Dartmouth, Aldershot, 1996, pp. 241-250. 

(7) Belin L. & P. Rutland, Regional press fights political 
control, in: Transition, 1 (1995), 18, pp. 64-67. 
Fossato F., Russia: media, money and power-an analysis, 
http://www.rferl.org/nca/features/1997/09/F.RU.9709261
52044.html, 26.09.1997.  
(8)  Nogee J.L. & R.J. Mitchell, Russian politics. The 
struggle for a new order, Boston, Allyn and Bacon, 
1997. 
(9) Rose R., Russia as an hour-glass society: a 
constitution without citizens, in: East European 
constitutional review, summer 1995, pp. 34-42. 
(10) Rukavishnikov V., T. Rukavishnikov, A. Dmitriev & 
L. Romanenko, Civil society in Russia, pp. 241-250. 
(11) Rose R., Russia as an hour-glass society: a 
constitution without citizens, pp. 34-42. 
Makhailovskaia I.B., Constitutional rights in Russian 
public opinion, in: East European Reviw, 4(1995), 1, pp. 
70-76. 
Rukavishnikov V., e.a., o.c., pp. 241-250. 
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HET GROOT RUSLAND DEBAT II 

Een gesprek over het Rusland van vandaag en morgen 

 

Verslag debat 1 december 1998 met  

Professor V. Lichatsjov, Hoofd van de Russische Missie bij de Europese Unie 
Dhr. M. Van Bellingen, EU Desk Officer voor Rusland 
Dhr. W. Bauwens, NAVO 
E.H. Aartsbisschop S. Konovalov, 
Russisch-Orthodoxe Diocees in West-Europa 
Professor F. Abraham, Departement Economie, K.U.Leuven 
Professor K. Malfliet, Instituut voor Europees Beleid, K.U.Leuven 
 
 

De laatste decennia leek Rusland te 
bewegen in de ‘goede’ richting ; met name  
in de richting van een normale, moderne, 
vooruitstrevende democratische staat, in 
vrede met zichzelf en met zijn buren en 
geïntegreerd in de internationale 
gemeenschap. 
De devaluatie van de roebel, het 

onvermogen om binnenlandse schulden af 

te lossen na ‘Black Monday’ (17 augustus) 

en de resulterende ineenstorting van het 

Russisch financieel bestel hebben echter 

het beeld van Rusland als een ‘normale’ 

staat volledig weggenomen. In enkele 

weken tijd zagen de Russen hun inkomen 

halveren – de grondstoffenprijzen daalden 

met meer dan 32%- en hun spaarvermogen 

in rook opgaan door bankfaillissementen, 

rijzende inflatie en de ineenstorting van de 

aandelenmarkt. 

Maar ook voor ‘Black Monday’ en de 

daaropvolgende economische en politieke 

crisis was er reeds een tendens merkbaar 

weg van de westerse liberale staatsvorm. 

De hervormingen op aandringen van het 

IMF en andere internationale organisaties 

hadden immers geleid tot catastrofale 

(korte termijn) gevolgen : meer dan 11% 

van de beroepsbevolking was gedoemd tot 

werkloosheid, terwijl maar liefst 29% van 

de totale bevolking terechtkwam onder de 

armoedegrens. De roep naar een meer 

‘linkse’ aanpak werd groter. 
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Deze roep werd door de nieuwe Russische 

regering, onder leiding van Yevgeny 

Primakov, dan ook vertaald in ingrijpende 

stabiliseringsmaatregelen. Ten minste 12 

biljoen roebels werden bijgedrukt om 

achterstallige lonen en pensioenen te 

kunnen uitbetalen. De wisselkoers werd 

artificieel gestabiliseerd door exporteurs te 

dwingen hun dollars om te zetten in 

roebels, terwijl insolvabele ondernemingen 

in leven werden gehouden teneinde de 

sociale onrust te onderdrukken. Al deze 

uitgaven werden gefinancierd door 

buitenlandse leningen daar de 

belastingsinkomsten nagenoeg waren 

opgedroogd. 

 

Hoewel de regering Primakov met deze 

stabiliseringsmaatregelen de politieke 

crisis heeft weten te bezweren en opnieuw 

vertrouwen heeft geblazen in het politiek 

systeem, is ze er niet in geslaagd de 

economische depressie te beperken. De 

inflatie is bijna 50% hoger dan vorig jaar, 

vele banken zijn niet in staat uitstaande 

leningen af te lossen en biljoenen dollars 

kapitaal zijn uit Rusland teruggetrokken. 

Ondanks het ondersteuningsprogramma 

van de regering voor buitenlandse 

investeerders en voor ondernemingsschap 

van de middenklasse gaat men immers niet 

over tot investeringen in een land dat niet 

in staat is zijn schulden terug te betalen of 

degelijke eigendoms- en belastingswetten 

uit te vaardigen. 

 

Om de momenteel noodzakelijke 

buitenlandse steun terug te winnen, zal een 

leefbaar en geloofwaardig 

reddingsprogramma moeten worden 

voorgesteld door de regering Primakov, 

waarin onder meer volgende punten 

zouden moeten worden opgenomen 

volgens de heer Vanbelligen; namelijk een 

verdere uitgavenbesnoeiing, een verhoging 

van de belastingsinkomsten, een leefbare 

banksector (liefst marktgeöriënteerd) en 

een schuldenherschikking (Rusland erfde 

immers de héle Sovietschuld). Het 

doorduwen van deze politieke punten in 

een Doema vol ex-communisten is echter 

een moeilijke opgave, zelfs bijna politieke 

kamikaze. Toch komt een nieuwe generatie 

post-Soviet leiders op de been met 

vooruitstrevende ideeën. In tegenstelling 

tot de oude gewoonten van autarkie en 

regressie streven deze nieuwe krachten 

naar de integratie van een democratisch 

Rusland, niet enkel in de globale markt, 

maar in het hele globale netwerk 

(telecommunicatienetwerk, internationale 

organisaties,...). 

 

Hoe harder de economische crisis zal 

toeslaan, des te moeilijker het zal zijn om 
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deze nieuwe ideeën te concretiseren ; 

nieuwe ideeën van constitutionalisering, 

coalitievorming, geven-en-nemen 

compromissen, allemaal ideeën die een 

zekere graad van pluralistisch denken, 

open debat en vrije media veronderstellen. 

Daarnaast zou een zware economische 

crisis opnieuw kunnen leiden tot een 

verhoogd nationalisme op het vlak van 

defensie en buitenlandse politiek. Tot 

dusver heeft dit opkomend nationalisme 

nog geen breuk gelagen in de 

samenwerking tussen Rusland en de 

Europese Unie. Deze samenwerking is 

voornamelijk gemotiveerd door tradities, 

historische en militaire redenen, eerder dan 

door economische redenen. De directe 

economische belangen van Europa in 

Rusland zijn immers gering. De indirecte 

effecten via Oost-Europa en de 

EU-leningen zijn daarentegen niet te 

onderschatten. 

De samenwerking heeft zich vertaald in 

een Russisch lidmaatschap in de G7, de 

Raad van Europa, de Arctische Raad, de 

Raad van Baltische Staten en de 

Permanente Gemeenschappelijke Raad 

opgericht door de NAVO Basisacte (zie 

box).  

 
Of deze toenaderingstrend zal voortduren 

hangt af van de manier waarop Rusland 

zich in de toekomst wil profileren ten 

opzichte van de internationale 

gemeenschap. Dat Rusland zich weliswaar 

niet langer als wereldmacht kan profileren 

werd onlangs duidelijk tijdens de 

Amerikaans-Britse bombardementen op 

Irak. 

 

Echt partnerschap tussen Navo en Rusland 
 
Vandaag wordt in Parijs de Basisakte 
ondertekend tussen Rusland en de Navo. 
Secretaris-Generaal Javier Solana licht de 
betekenis van de overeenkomst toe. 
 
De uitbouw van een democratisch, 
vreedzaam en stabiel Europa zal wel een 
project op lange termijn zijn, maar soms 
maakt de vooruitgang quantum-sprongen. 
De recente overeenkomst tussen de Navo 
en Rusland is er zo een. Het document dat 
vandaag in Parijs ondertekend wordt, 
bezegelt een permanent en nauw 
partnerschap. Het begraaft de idee dat de 
Navo en Rusland voor eeuwig en altijd 
tegenover elkaar moeten staan. Meer nog : 
de Basisacte vertegenwoordigt een 
strategisch pluspunt voor het hele Europese 
vasteland. Het biedt een kans voor de Navo 
en voor Rusland om samen essentiële 
bijdragen te leveren tot hun veiligheid. 
Het nieuw partnerschap begint uiteraard 
niet vanuit het niets. Drie jaar al houden de 
Navo en Rusland ’16 + 1’-vergaderingen 
waarop ze veiligheidsproblemen 
bespreken. In Bosnië werken onze 
strijdkrachten samen om een wederopbouw 
van die door oorlog verwoeste regio 
mogelijk te maken. Toch vergde het tijd – 
vier maanden- en vasthoudendheid om de 
onderhandelingen rond te krijgen. 

Wat de zaak uiteindelijk doordrukte, was 
het inzicht van de Russen dat het 
engagement met de Navo voor hen een 
echte kans en nieuwe mogelijkheden biedt. 
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Rusland is al lid van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa en 
van de Raad van Europa en heeft nauwe 
banden met de Europese Unie en de G7. 
De Navo afhouden zou ingaan tegen de 
logica van een nieuw en democratisch 
Rusland dat zich ten volle in Europa 
engageert. De ondertekening van de 
Basisakte betekent natuurlijk niet dat de 
problemen en de verschillen tussen de 
Navo en Rusland zullen verdwijnen. Veel 
Russen begrijpen nog altijd niet goed wat 
de Navo precies is, hoe die veranderd is. 
Maar belangrijk aan de Basisakte is dat ze 
mechanismen bevat voor het aanpakken en 
het overstijgen van elk geschil. Ze gaat 
verder dan formele intentieverklaringen en 
tekent een nieuw raamwerk uit voor 
consultatie, samenwerking en coördinatie. 
De mechanismen van die relatie zijn echt 
innoverend. Wij hebben een nieuw forum 
geschapen : de Permanente 
Gemeenschappelijke Raad Navo-Rusland. 
Die zal elke maand samenkomen, of zoals 
overeengekomen wordt. De raadplegingen 
zullen een breed gamma politieke of 

veiligheidsgebonden onderwerpen 
bestrijken. Op basis van die raadplegingen 
zal de Raad gemeenschappelijke 
initiatieven ontwikkelen waarover de Navo 
en Rusland willen praten of actie 
ondernemen. Dat kunnen vredesoperaties 
zijn onder de bevoegdheid van de 
VN-Veiligheidsraad of van de OVSE. Is er 
geen consensus mogelijk, dan staat het 
beide zijden vrij zelf beslissingen te nemen 
en op zichzelf acties te ondernemen. 
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Naast het profiel van wereldmacht lijkt 

bovendien het profiel van Rusland als één 

staat op de helling komen te staan.  Het 

behoud van de eenheid van de Russische 

federatie wordt een prioritair 

programmapunt van de regering Primakov. 

 

Ondertussen wordt het beeld dat het 

Westen heeft over Rusland met de dag 

slechter. Zo wordt Rusland in de pers 

veelal afgedaan als een criminele staat, 

waar de touwtjes worden in handen 

gehouden door de mafiosi en ex-KGB-ers, 

handelaars in nucleaire wapens en experten 

in duistere praktijken. In plaats van deze 

pessimistische houding, die op zich zou 

kunnen leiden tot nieuwe Koude Oorlog 

spanningen, is momenteel politiek morele 

ondersteuning vereist vanuit de EU voor 

het nieuwe hervormingsprogramma. Dit 

betekent een continu engagement onder 

meer in de banksector (adviesverlening 

voor de financiële hervormingen), de 

energiesector (hulp door buitenlandse 

investeringen) en de voedingssector 

(tijdelijk verschaffen van voedselhulp om 

de winter te overleven na een verwoeste 

oogst). Europa heeft immers alle baat bij 

een economisch krachtige bondgenoot, met 

politieke stabiliteit en leefbare 

samenleving.  

(An Stragier) 
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Keohane over “Globalization and Democratic 
Governance“  
 
Dit artikel is een neerslag van een gastcollege gegeven door Prof. Robert O. Keohane (Duke 
University) aan de Universiteit van Århus (Denemarken) op 11 september 1998, ter 
gelegenheid van de aanvaarding  van zijn (eerste) eredoctoraat. 
 
Veranderingen in de maatschappij gaan 
samen met het ontwikkelen van 
ideologieën  
om deze tendenzen te duiden, zo ook de 
“global world” die dan ook vaak wordt 
aangeduid als dé maatschappij van de 
toekomst, een harmonieuze samenleving, 
dé ultieme democratie. Deze vorm van 
democratie kan dan niet anders dan 
gebaseerd zijn op het principe van de 
markteconomie, een zelfregulerend geheel 
met perfecte transparantie. 
 
Volgens Keohane is de global world zoals 
in deze ideologieën voorgestaan echter een 
utopie. Uitgangspunt is dat de politieke en 
de economische organisatie van de wereld 
een afspiegeling zijn van elkaar en de 
structuur van de globale economie zoals 
deze vandaag de dag bestaat kan gezien 
worden als een blauwdruk van een 
toekomstige politiek eengemaakte wereld. 
Een politiek systeem op basis van dezelfde 
principes als de wereldeconomie kan dan 
niet anders dan dezelfde kenmerken en 
gebreken vertonen als deze 
wereldeconomie. 
 
De crisis in Azië maakte duidelijk dat de 
zelfregulerende markt een utopie is. De 
spectaculaire groei van de Oost-Aziatische 
economieën was op los zand gebouwd, 
omdat de groei vooral een financiële groei  
was als gevolg van de massale toestroom 
van niet-produktief investeringskapitaal, 
aangetrokken door de belofte, en 
aanvankelijk ook zekerheid, van grote 
opbrengsten. Geruchten op de markt of 
bepaalde gebeurtenissen kunnen ervoor 
zorgen dat investeerders hun kapitaal 
terugtrekken, een reactie die snel en 

massaal gebeurt als gevolg van de 
informatie-revolutie. Door de snelheid 
waarmee dit gebeurt heeft het economisch 
systeem geen tijd meer om ter herstellen. 
 
Een politiek systeem ondergaat in zekere 
zin gelijkaardige invloeden. Burgers die 
informatie krijgen dat hun regering corrupt 
is, krijgen de mogelijkheid om massaal en 
onmiddellijk te reageren. Recente 
gebeurtenissen hebben echter aangetoond 
dat een reactie van burgers tegenover hun 
heersers trager of zelfs niet gebeurt. Hier 
ligt één van de basisverschillen tussen het 
nationale politieke en internationale 
economische systeem: Burgers, of toch 
minstens een deel ervan, vertonen een 
zekere loyauteit tegenover hun staat. Deze 
loyauteit heeft tot gevolg dat veranderingen 
vertraagd zullen worden en dat het systeem 
de tijd krijgt zich aan te passen. 
Speculatoren op de internationale 
kapitaalmarkt kennen een dergelijke 
loyauteit niet, omdat hun doel op deze 
kapitaalmarkt niet is samen te leven in een 
min of meer harmonieus politiek stelsel, 
maar om vanuit een rationele ingesteldheid 
zoveel mogelijk geld te verdienen. 
Volledigheidshalve dient hieraan 
toegevoegd dat investeerders op de eigen 
lokale markt wel een zekere loyauteit en 
bezorgdheid om de stabiliteit van het 
systeem vertonen. 
 
Herstel van het economisch systeem na een 
crisis, zoals deze in Azië, vereist naast het 
herstellen van het vertrouwen door het 
ontslaan en eventueel straffen van 
incompetente of corrupte bankiers, 
bedrijfsleiders en bewindvoerders ook een 
grote inbreng van kapitaal. Dit kapitaal 
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moet gezocht worden bij de eigen 
bevolking, wat niet populair is, zodat 
alleen een slagkrachtige regering een 
structurele oplossing kan bieden. Een 
herstel van de economie en van het geloof 
in het marktsysteem hangt af van de 
gevoerde politiek van de regering. Reacties 
op vroegere crisissen tonen dit aan. 
Volgens Keohane zijn economische 
crisissen een inherent kenmerk van 
kapitalistische systemen waar geen 
adequate vorm van controle bestaat. De 
crisis van de dertiger jaren moet gezien 
worden in eenzelfde perspectief. Zij was 
een gevolg van onvoldoende controle op 
het economische systeem, en zou nu 
onmogelijk moeten zijn geworden door 
onder andere de controle die de Centrale 
bank uitoefent op het bankwezen. De USA 
had de New Deal om aan de crisis het 
hoofd te bieden. Elders waren er andere 
sociale bewegingen die de maatschappij 
probeerden te beschermen: socialisme, 
maar ook nazisme. Vandaag gebeuren 
gelijkaardige zaken: Niet alle regeringen 
durven een radicale, structurele wijziging 
doorvoeren in hun beleid, zodat de crisis 
blijft aanmodderen. Wat nodig is, is het 
invoeren van een aantal restricties op de 
liberale markt, en daarbij denkt Keohane in 
de eerste plaats aan restricties op 
niet-produktieve, speculatieve 
kapitaalstromen. Andere reacties tegen 
ongebreideld kapitalisme kunnen echter 
ook. Onzekere, zwakke regeringen 
verwerpen het liberalisme, zonder daar 
valabele alternatieven voor in de plaats te 
stellen, denk maar aan het 
hypernationalisme dat veld heeft gewonnen 
in Maleisië, en als surrogaatoplossing 
gebruikt wordt door de Maleisische 
regering, of aan de kleptocratie die in 
Rusland een oplossing van de crisis in de 
weg staat. 
 
Zoals eerder gezegd, crisissen in de 
Westerse wereld op een schaal zoals deze 
in de jaren ´30 of zoals deze in Azië zijn in 
theorie niet langer mogelijk doordat hier 

reeds een uitgebreider systeem van 
controle bestaat op kapitaalstromen, en na 
de Azië-crisis is de roep om meer controle 
zelfs nog groter geworden. 
 
Als gevolg van de Azië-crisis heeft ook het 
IMF haar uitgangspunten gewijzigd: niet 
langer een geloof in een 
zelfregulerende/zelfregerende wereldmarkt, 
maar integendeel het besef dat een 
zelf-regulerende financiële markt 
inderdaad een utopie is. Ondanks deze 
wijziging in de visie van het IMF, toch 
bekend als dé promotor van een vrije 
markt, is het Fonds nog steeds geen 
wereldwijde regulerende en controlerende 
instelling. De instelling die deze functie op 
dit moment het sterkst benaderd is volgens 
Keohane de Amerikaanse Federal Bank. 
 
De economie maakt deel uit van de grotere 
maatschappij, en een compleet vrije markt 
kan dan ook alleen bestaan in een liberale 
wereld zonder enige vorm van mundiale 
controle. De recente crisis heeft echter 
duidelijk doen aanvoelen dat een compleet 
vrije markt niet haalbaar is. Wat is nu de 
maatschappij die hiermee moet 
corresponderen? De verderschrijdende 
globalisering, ook op niet-economisch 
vlak, en de gelijkijdige uitholling van de 
Westfaliaanse staat kunnen slechts in twee 
richtingen verder, een complete 
liberalisering, met de aangehaalde 
potentieel catastrofale gevolgen hiervan, of  
een wereldwijd controle-orgaan, zeg maar 
een “wereldregering”. 
 
Een dergelijke “wereldregering”, hoewel 
het nut ervan onbetwistbaar is, heeft echter 
een belangrijk mankement: Hoe moeten we 
vermijden dat er een democratisch deficit 
ontstaat, en dat deze wereldregering uit 
technocraten zal bestaan die geen enkele 
verantwoording hoeven af te leggen? Een 
oplossing zou kunnen zijn dat nationale 
regeringen machten delegeren en controle 
uitoefenen. Het gevaar hierbij is dat de 
nationale staten hun eigen nationale 
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belangen zullen laten primeren, zoals een 
speculator op de kapitaalmarkt alleen 
geïnteresseerd is in zijn eigen opbrengsten. 
Bovendien staat een lange keten van 
delegatie efficiënte en snelle beslissingen 
in de weg, die onontbeerlijk zijn gezien de 
snelheid van de informatiestromen. 
Een andere oplossing zou kunnen zijn het 
uitbouwen van bestaande instellingen zoals 
het IMF, maar deze laten functioneren op 
een meer transparante wijze. Deze 
transparantie zou dan moeten samengaan 
met een verhoogde controle door de zich 
uitbreidende transnationale civil society, 
als deze civil society dan tenminste 
weerwoord weet te bieden aan aanvallen 
op haar elitaire karakter waardoor ze even 
onaantastbaar is als de hierboven 
gekapittelde technocratie. 
 
Uiteraard klinkt dit alles utopisch, en 
daarom voorziet Keohane naast dit 
internationaal orgaan met perfecte 
democratische controle ook een tweede 
beste oplossing, namelijk dat 
democratische  nationale instellingen een 
aantal barrières zouden creëren om, in 

eerste instantie, de kapitaalstromen te 
controleren. Hier bestaat dan echter nog 
meer het gevaar dat de restricties die 
zogezegd opgelegd worden in het belang 
van allen, alleen het nationale belang 
zullen dienen, en bovendien zal het veel 
tijd vergen om de heersende economische 
ideologie van deregulering om te buigen 
naar regulering 
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(Steven Van de Walle) 

 
 

Hasta la victoria siempre? 
 
Het Cuba van Fidel Castro is zowat één van de laatste grote communistische bolwerken die 
deze wereld nog rijk is. Castro volgt de marxistische doctrine met ijzeren hand, al lijkt de 
marxistische muur hier en daar barsten te vertonen waardoor ook niet-communistische 
invloeden kunnen binnensijpelen. Onlangs mocht het land zijn veertigste communistische 
kaarsje uitblazen. 
 
Van de verovering door Diego Velasquez 
(1511) tot aan de onafhankelijkheidsoorlog 
(1895-1898) bleef Cuba in Spaanse 
handen. Dankzij de welwillende hulp van 
grote buur V.S., sinds lang de economische 
partner van suikerproducerend Cuba, 
slaagde de Cubaanse banneling José Marti 
erin de kolonisator van het toneel te 
verjagen. Het was echter de V.S. die met 
alle eer ging lopen en dat werd pas goed 
duidelijk in de grondwet van de Cubaanse 

republiek (1902). Krachtens de grondwet 
kreeg de V.S. recht op interventie (Platt 
Amendment) alsook enkele 
marinesteunpunten (bv. de baai van 
Guantanomo). Ook op economisch vlak  
had de V.S. een flinke vinger in de pap. 
Tot 1959 zou Cuba politiek en economisch 
zeer sterk van de V.S. afhankelijk blijven. 
Al van in den beginne viel de nieuwbakken 
staat ten prooi aan politieke chaos. Pas met 
generaal Gerardo Machado kwam daar 
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verandering in. Hij regeerde van 1926 tot 
1933 met sterke hand over Cuba tot hij aan 
de kant werd gezet door sergeant Fulgencio 
Batista. Een Amerikaanse 
bemiddelingspoging bracht weinig zoden 
aan de dijk. Batista zat van '34 tot '59 
stevig in het zadel en hield zowel achter de 
schermen als op de voorgrond de touwtjes 
goed in handen. Batista verschoof zijn   
stoel in 1940 naar het linkse kamp, wat een 
legalisering van de Communistische Partij 
in het vooruitzicht stelde. Zijn 
revolutionaire grondwet werd echter nooit 
in praktijk omgezet en het kiezerspubliek 
keerde hem de rug toe. Van '44 tot '52 was 
de liberale Autenticopartij aan de macht. 
Batista en zijn aanhangers zetten de laatste 
president Socarras aan de dijk en nam zelf 
de macht over. in 1954 werd hij verkozen 
tot president en mat zich de titel van 
dictator aan. 
In deze context van vrijheidsbeperking, 
onderdrukking en corruptie trad Fidel 
Castro op de voorgrond. Vanuit zijn 
ballingsoord in Mecxico orchestreerde hij 
samen met o.a. Che Guevarra de 
revolutionaire beweging. Batista verloor 
één na één zijn sympathisanten en sloeg 
noodgedwongen op de vlucht. Begin 
januari '59 trok Castro de  hoofdstad 
Havana binnen:  de eerste fase van de 
revolutie was voltooid. Het werd al snel 
duidelijk dat Castro Cuba tot een 
socialistische staat wou uitbouwen. In het 
licht van de Koude Oorlog zagen de V.S. 
dit plan niet zitten. De relatie tussen beide 
landen verslechterde zienderogen en 
uiteindelijk werd elke diplomatieke 
betrekking doorbroken. De bondgenoten 
van de V.S. volgden het voorbeeld van 
grote broer en beschermengel V.S. De 
consequentie van deze beslissing was 
duidelijk: Castro oriënteerde zich nu vooral 
op de USSR. 
Pogingen om Castro uit het zadel te 
wippen draaiden op een sisser uit. De 
invasie van de Varkensbaai (1961) dwong 
het Westen tot een beschamende aftocht. 
Cuba was in '62 opnieuw een brandpunt op 

de diplomatieke kaart: de Koude Oorlog 
bereikte zijn hoogtepunt naar aanleiding 
van de Cubacrisis. De jonge Kennedy 
kondigde een gedeeltelijke economische en 
politieke blokkade van het eiland aan; de 
Cubaanse regering en opinie daarentegen 
radicaliseerde haar houding t.o.v. V.S.  
In '65 werd de marxistisch-leninistische 
revolutie door de oprichting van een 
Communistische Partij, de enige 
wettelijke, voltooid. Vele Cubanen, uit alle 
lagen van de bevolking, vreesden een 
totalitair regime en maken zich uit de 
voeten. Ook nu nog proberen Cubanen, 
dikwijls met primitieve middelen, te 
vluchten. De relatie met de V.S. bleef 
sindsdien rond het vriespunt draaien, met 
een lichte dooi onder Jimmy Carter 
('76-80) maar duidelijk weer bevroren 
onder diens opvolger Reagan. De 
diplomatieke banden zijn nog altijd 
doorbroken en Cuba lijdt onder de 
handelsboycot. 
 
Ondanks de communistische koers kon 
Castro niet beletten dat de dollar een 
handig betaalmiddel wordt; de dollar vormt 
zowat het middel bij uitstek om de 
armzalige economie te ontvluchten. En wat 
te zeggen van het controversiële 
pausbezoek? Het is duidelijk dat Castro 
langs alle wegen het isolement van zijn 
land poogt te doorbreken.  
Maar wat na Castro? De charismatische 
leider kan nog altijd op veel sympathie van 
de bevolking rekenen. Kunnen zijn 
opvolgers echter de inwoners bedaren, een 
volk die gebukt gaat onder armoede en 
isolement en wellicht niet meer gelooft in 
het communistische ideaal? 
 
(Sigrid Degroote) 
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Chili onder Pinochet 
 
 
Eind vorig jaar stapte een bejaard Latijns-Amerikaans senator voor de zoveelste maal op een 
vliegtuig richting Londen.  Daar werd hij totaal onverwacht aangehouden.  Het werd het 
begin van een media- en juridisch circus rond een figuur wiens naam vanaf het begin van de 
jaren 70 velen in Chili deed huiveren : Augusto Pinochet. In dit artikel trachten we dieper in 
te gaan op de figuur en het beleid van Pinochet en een balans op te maken van zestien jaar 
militair bewind in Chili. 
 
 
1. Wie is Generaal Augusto José 

Ramon Pinochet ? 
 
Pinochet werd in 1915 in Valparaiso 
geboren als oudste zoon van een klerk. 
Tweemaal probeerde hij toegelaten te 
worden tot de Chileense militaire 
academie, maar tweemaal faalde hij 
wegens een gebrekkige fysieke conditie. 
Uiteindelijk lukte het hem toch en in 1936 
studeerde hij af als officier. Na een aantal 
tussenstadia als commandant voor een 
interneringskamp voor communisten,  
instructeur en later docent in de militaire 
academie, vinden we hem in 1956 terug als 
militair attaché in de VS.  In 1961 werd 
hij commandant van een 
infanterieregiment. In 1965 en 1968 volgde 
hij cursussen in de Panamese kanaalzone 
bij het US Southern Command. Nog in 
1968 toerde hij door de Verenigde Staten, 
op uitnodiging van de Amerikaanse 
regering.  In juni 1973 hielp hij een 
staatsgreep tegen de regering  Allende 
verijdelen. Op 11 september 1973 tenslotte 
nam hij de macht over en werd hij de leider 
van een militaire junta.  
 
2. Een voorspelbare coup ? 
 
Staatsgrepen en politieke instabiliteit zijn 
zeker niet vreemd aan Chili. Hoewel het 
land voor de coup van Pinochet algemeen 
beschouwd werd als « democratisch », dan 
was het zeker eerder een « formele », 

eerder dan een reële. En politieke stabliteit 
was al helemaal geen begrip dat van 
toepassing was op het land: tussen 1946 en 
1970 kwamen achtereenvolgens een 
radicaal (G. Gonzalez Videla), een populist 
(Ibanez del Campo), een conservatief (J. 
Alessandri Rodriguez), een 
christen-democraat (E. Frei Montalva) en 
een marxist (S. Allende Gossens) aan de 
macht. Ook economisch was Chili zeker 
geen rustige plek : onder president Frei 
Montalva bedroeg de jaarlijkse inflatie 30 
%.   
Niettemin bleef er een constante : de macht 
van een economische elite. De in 1970 aan 
de macht gekomen president Allende wilde 
deze maatschappelijke ongelijkheid 
tegengaan, door Chili geleidelijk op het 
pad van het socialisme te brengen. Dit zou 
moeten gebeuren op een democratische 
manier, dus via het verwerven van een 
parlementaire meerderheid, tegen de 
zakenbelangen en middenklasse in. De 
regering Allende had het dan ook niet 
gemakkelijk met de weerstand van rechts, 
die gedurende de hele periode een deel van 
de media bleef controleren. Bovendien 
stootte de politiek van nationalisaties ook 
de de internationale investeerders in Chili 
voor het hoofd. Dit was zeker het geval 
toen een aantal Amerikaanse bedrijven hun 
koperbelangen in Chili verloren.  De 
middenklasse vervreemde van Allende 
toen ook middelgrote landbouwbedrijven 
genationaliseerd werden, en ze voor de 
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eerste keer geconfronteerd werden met een 
tekort aan bepaalde producten. 
De oppositie tegen het bewind bezat 
bovendien ook nog steeds een meerderheid 
in het congres. De rechtse oppositie koos 
als strategie tegen Allende het creëren van 
« chaos », onder andere door het 
wetgevend werk in het parlement zoveel 
mogelijk te belemmeren. Het uiteindelijk 
doel was het leger aan te zetten om de 
situatie recht te zetten en het 
Allende-bewind omver te werpen. Het 
leger echter bleef de kant van de regering 
kiezen., wat onder andere bleek bij het 
neerslaan van protest van de oppositie in 
december 71. De reactie van rechts was het 
leger beschuldigen van « verraad », de 
militairen zouden het land verkocht hebben 
voor een schamele soldijverhoging.   
De parlementsverkiezingen van maart 73 
leverden een lichte winst op voor 
Allende’s volksfront, ten nadele van de 
rechtse oppositie, die echter wel de 
grootste fractie in het congres en de senaat 
bleef. Rechts riep nu op tot burgelijke 
ongehoorzaamheid, terwijl bepaalde 
extreem rechtse groeperingen zich zelfs 
begonnen te bewapenen. Links liet 
evenmin af, en ook de arbeiders begonnen 
zich nu te bewapenen.  De druk op het 
leger om de orde te herstellen werd 
groter… 
Op 29 juni 1973  waagde een 
pantserregiment een militaire coup, doch 
andere legereenheden bleven Allende 
trouw en rekenden met deze opstand af.  
Pinochet, die aanzien werd als 
regeringsgetrouw generaal, werd stafchef. 
De politieke en economische situatie 
bleven echter verslechteren, er waren 
talrijke bomaanslagen en de samenleving 
bleef bitter verdeeld. 
 
3. Opkomst van een dictator 
 
Op 10 september bleef het leger de situatie 
niet meer aanzien en begon de militaire 
coup, een dag later al viel Santiago. Links, 
hoewel voorbereid op een burgeroorlog, 

had geen rekening gehouden met de 
mogelijkheid van een militaire coup. 
Allende stierf in een kogelregel in het 
presidentiële paleis. De officiële 
doodsoorzaak : zelfmoord.  
De repressie die onmiddellijk na de 
staatsgreep volgde, was brutaal. Hoewel 
officiële statistieken ontbreken, is de 
schatting dat tegen december, dus na drie 
maanden militair bewind, al 15.000 doden 
gevallen zouden zijn. Onder de slachtoffers 
waren ook een aantal buitenlanders. Er 
waren willekeurige executies, de pers werd 
aan banden gelegd, vakbonden werden 
verboden. Het congres werd opgedoekt en 
de grondwet opgeschort. Alle politieke 
activiteit werd verboden en het leger zou 
alles doen om de marxistische invloed in 
de politiek te verhinderen. Zelfs 
voetbalstadia werden gebruikt als 
concentratiekampen voor oppositieleden. 
Internationaal protest werd luider en luider. 
Ondanks de repressie, probeerde links zich 
ondergronds te blijven organiseren. 
 
Gedurende de Allende-periode,was Chili 
geleidelijk de weg opgegaan van een eerder 
socialistische politiek, met nationalisaties 
van banken en strategische grondstoffen, 
voornamelijk koper en 
landbouwhervormingen. In een eerste faze 
probeerde het Chileense militaire regime 
deze situatie terug te draaien. Het 
kernwoord gedurende deze eerste faze kan 
genoemd worden « economische 
normalisatie ». De klemtoon werd gelegd 
op het proberen onder controle te krijgen 
van de economische situatie, het herstellen 
van de marktwerking en de 
eigendomsrechten. Gedurende deze 
periode werden ook compensaties betaald 
aan de Amerikaanse koperbedrijven, wiens 
eigendom genationaliseerd was onder 
Allende. Er werd echter niet naar gestreefd 
om de overheidsfinanciën te saneren, en 
ondanks de hoge prijzen die bestonden op 
de exportmarkt voor kopererts, bleef er een 
serieus overheidstekort bestaan.  
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Eind 1975 werd duidelijk dat de bestaande 
economische politiek niet kon blijven 
gevoerd worden. In deze periode werd dan 
ook overgeschakeld op een strikt orthodox 
neoliberaal beleid,. Dit beleid werd 
uitgetekend door een aantal jonge 
afgestudeerden van de universiteit van 
Chicago, de zogenoemde « Chicago 
Boys ». De overheidsfinanciën moesten 
gesaneerd worden. Er werden een aantal 
plotse belastingverhogingen doorgevoerd, 
de monetaire politiek werd stricter en de 
overheidsuitgaven werden teruggeschroefd. 
De bestaande importbeperkingen werden 
opgeheven. De gevolgen waren 
voorspelbaar : de verhoogde concurrentie 
en de verminderde overheidsconsumptie 
veroorzaakten een terugloop in industriële 
productie van meer dan 25 %, de 
werkloosheid bereikte nieuwe toppen. 
Tegelijk werd ook verder werk gemaakt 
van de denationalisatie van de industrie, dit 
ten voordele van enkele belangrijke 
conglomeraten. 
De economische shocktherapie die gevoerd 
werd maakte dat ook de industriële toplaag 
zich begon te keren tegen Pinochet. 
Pinochet reageerde door de macht nog 
meer naar zijn persoon toe te halen, daarbij 
gesteund door een inlichtingendienst die 
rechtstreeks onder zijn commando stond. 
Protest werd manu militari onderdrukt. 
Ondanks de hoge sociale kostprijs, bleek 
het economische beleid niet geheel 
onsuccesvol. Eind van de zeventiger jaren 
bleken de prijzen gestabiliseerd, de export 
deed het beter, en de economie groeide met 
ongeveer 7 % per jaar. De topklasse en 
middenklasse kregen het beter. De politiek 
van de Chicago-boys bleek te 
werken….Pinochet kreeg zelfs zoiets als 
persoonlijke populariteit. Wel bleef er 
kritiek op zijn bewind vanuit 
mensenrechtenhoek. In 1978 volgde als 
reactie hierop een referendum, wat tot een 
persoonlijk succes voor Pinochet leidde. 
Gezien Pinochets persoonlijke macht 
hierdoor versterkt werd, volgde er iets 
meer politieke openheid. Er kwam een 

vermindering van het aantal militairen in 
het cabinet. Voor de eerste maal kwam een 
burger op de invloedrijke post van 
binnenlandse zaken. Vakbonden werden 
opnieuw toegelaten, zij het onder zeer 
strikte voorwaarden. De staat werd meer 
gedecentraliseerd, met ondermeer meer 
bevoegdheden inzake onderwijs voor de 
locale besturen. 
In 1980 werd een nieuwe grondwet 
goedgekeurd bij referendum. Dit voorzag 
in de creatie van een nieuw politiek 
systeem, waarbij een belangrijke rol voor 
het leger bleef weggelegd in iets als een 
beperkte democratie. Pinochet  zou aan de 
macht kunnen  blijven tot 1989. 
 
4. Val van een dictator 
 
Lang bleef het economische sprookje niet 
duren. Want de Chileense economie bleek 
niet gebouwd op stevige economische 
fundamenten. Zo was ze sterk gebaseerd 
op geleend kapitaal en was het land zeer 
gevoelig aan schommelingen in de 
wereldeconomie, zowel wat betreft 
wisselkoersen als de vraag naar producten. 
Er werd beslist vaste wisselkoersen in te 
voeren om het tij te keren. Ten gevolge van 
de stijging van de dollarkoers waaraan de 
chileense munt gekoppeld was, werd de 
export minder competitief. Er werd verder 
geleend om de kosten te dekken, doch dit 
hielp ook niet. Bovendien bleek in deze 
situatie dat er te weinig controle was 
geweest over de activiteiten van de 
Chileense banken, met als gevolg een 
aantal bankcrashes. Voor de middenklasse 
werd de situatie opnieuw nijpend.  
Ook politiek kreeg Pinochet met meer 
problemen te maken. Onder druk van de 
economische crisis begonnen de linkse en 
rechtse oppositie tegen de dictatator zich te 
verenigen. Bezieler was de kardinaal van 
Santiago. Op 24 augustus 85 sloot de 
oppositie tegen Pinochet een 
samenwerkingspact  « tot terugkeer naar 
de democratie ». Het belang van dit 
accoord was niet te onderschatten. Het 
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overbrugde de kloof tussen politieke 
erfvijanden als de christen-democraten en 
links. Bovendien betekende het voor links 
het afzien van « wraak » voor de repressie, 
mocht het ooit terug aan de macht komen. 
Voor de christen-democraten betekende het 
samenwerken met groeperingen die ze 
altijd bestreden had. Het is dus evident dat 
het pact zowel links als rechts bekritiseerd 
werd. Niettegenstaande deze druk bleef het 
pakt stand houden. 
In 1988 enigszins overmoedig, of 
misschien tegen beter weten in, besliste 
Pinochet tot het organiseren van een 
referendum, dat zou moeten beslissen over 
nogmaals een periode Pinochet, dan wel 
verkiezingen in 1989. Het werd het laatste. 
Pinochet moest de baan ruimen en er 
zouden verkiezingen komen. 
 
5. Een schaduwdictator ? 
 
Aylwin werd op 11 maart 1990 president. 
Pinochet, als ex-president, werd benoemd 
als senator voor het leven. Het leger bleef 
echter een machtige actor in de Chileense 
politiek. Zo bleef het de helft van de leden 
van de nationale veiligheidsraad 
benoemen, beslist het leger zelf over de 
promoties en de aanstelling van de 
stafchef, en mocht het legerbudget niet 
dalen onder het niveau van 1989. 
Bovendien had Pinochet al in 1978 
amnestie verleend voor alle schendingen 
van mensenrechten die tussen de coup en 
1978 gepleegd waren. 
Niettegenstaande de druk van het leger 
onderzocht een commissie nog tijdens het 
bewind van Aylwin de misdaden van het 
regime Pinochet. Het kon de betrokkenheid 
van het militair bewind bij minstens 2279 
doden en 957 verdwijningen bewijzen. Met 
deze bewijzen kon echter weinig gebeuren. 
Gezien het leger echter een belangrijke 
druk op het gerechtssysteem kon laten 
gelden (zo waren de leden van het hoogste 
gerechtshof nog overblijvers van het 
pinochettijdperk) kwam het zelden tot 
veroordelingen. Integendeel : het opperste 

gerechtshof dat van overtuiging was dat de 
amnestie van 1978 elk onderzoek verbood, 
droeg herhaaldelijk zaken over aan het 
militair gerechtshof, waar ze dan abrupt 
eindigden. Pogingen van Aylwin om het 
justititiesysteem te hervormingen, werden 
in de kiem gesmoord in het parlement. Het 
regime Pinochet had het kiessysteem voor 
het congres en de senaat immers zodanig 
opgebouwd, dat het de conservatieven 
bevoordeelde. Dit systeem bestaat erin dat 
er in elk kiesdistrict twee zetels te begeven 
zijn. De eerste zetel gaat naar de kandidaat 
met de meeste stemmen, echter, om beide 
zetels in de wacht te slepen, moet een lijst 
dubbel zoveel stemmen halen als zijn 
sterkste tegenstander. Gegeven dat de 
Pinochet-getrouwen konden rekenen op 
ongeveer 40 % van de stemmen, is dit 
echter onmogelijk. Of, met 40 % van de 
stemmen, kon toch op de helft van de 
zetels gerekend worden. Of hoe een 
militair regime zijn sporen toch nog kan 
nalaten in een democratie. 
 
6. Balans van een militair regime 
 
Opvallend in het hele verhaal is het feit dat 
men in de hele Chileense geschiedenis van 
de laatste 50 jaar–met uitzondering van de 
periode onmiddellijk na de coup- bleef 
lippendienst bewijzen aan iets als het idee 
van een rechtsstaat. Allende wilde het 
socialisme invoeren langs parlementaire 
weg, maar faalde, ondermeer door verzet 
van de oppositie in het parlement. Het 
leger werd ingeroepen, zogenaamd om de 
rechtsstaat te herstellen. Deze rethoriek 
veranderde niet onder Pinochet. Zo werd 
onmiddellijk na de coup verklaard dat de 
militairen slechts enkele maanden aan de 
macht zouden blijven, totdat de rechtsstaat 
hersteld zou zijn. Hij deed herhaaldelijk 
beroep op instrumenten als referenda en 
werd uiteindelijk op vreedzame wijze 
afgezet. Ook daarna deed het leger zijn 
gezag gelden, via de « wettelijke » weg. 
Zelfs na zijn arrestatie in Groot-Britannië 
bleven zijn medestanders deze rethoriek 
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hanteren : als « senator » zou hij 
diplomatieke onschendbaarheid genieten.   
 
Grosso modo gedurende de hele periode 
Pinochet werd de Chileense openbare 
sector –geheel in lijn met het neo-liberale 
gedachtengoed afgebouwd, tenminste wat 
betreft publieke diensten. Het gevolg van 
minder staatsinmenging was echter ook 
een veel meer open en meer 
gediversifieerde economie, minder 
gefocused op de export van grondstoffen 
(koper). Economisch was zijn handelen 
dus vergelijkbaar met de politiek van één 
van zijn conservatieve vrienden, M. 
Thatcher. 
Wat betreft de werkloosheid staat de 
balans in evenwicht : de cijfers voor en na 
zijn bewind zijn vergelijkbaar. Wel waren 
er gedurende zijn bewind periodes van 
economische bloei. Echter, ook onder zijn 
bewind was de chileense staatsschuld 
verdrievoudigd en de sociale ongelijkheid 
toegenomen. De militairen en de 

administratie moesten echter zeker niet 
inleveren, integendeel. 
 Economisch dus was het regime zeker 
geen succes. Maar het meest afschuwelijke 
aspect van zijn bewind, blijft natuurlijk de 
verschrikkelijke balans op het vlak van de 
mensenrechten. 
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