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Beste K.I.B-ers, 
 
Er komen andere tijden, zong Boudewijn de Groot enkele decennia geleden. Deze waarheid 
geldt eveneens voor de Kring voor Internationale Betrekkingen. Een aantal van ons zal na juni 
andere oorden opzoeken, liefst in de Europese Commissie natuurlijk en als het niet anders kan 
in een of andere organisatie van de UNO. Anderen zullen nog een jaar of meer in Leuven 
vertoeven en blijven hopelijk ook volgend jaar lid van K.I.B.   
Er komen andere tijden, ook voor diegenen die nu boven blanko-cursussen aan het zwoegen 
zijn of een degelijke thesis proberen te schrijven. Hopelijk is de laatste Globaal van dit 
werkjaar een verademing tussen al de nonsens van de proffen. 
 
Er komen andere tijden, vond blijkbaar ook de Europese Unie aangezien het Verdrag van 
Amsterdam werd getekend. Ook de NAVO bereidt zich voor op die andere tijden maar 
probeert eerst nog orde op zaken te stellen in Kosovo. In dat probleemgebied ligt dan weer 
een rol voor de humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Reginald Moreels liet 
K.I.B. alvast weten wat hij onder ontwikkelingssamenwerking verstaat. Het Hoog 
Commissariaat voor de Vluchtelingen speelt eveneens een belangrijke rol in de humanitaire 
hulp. Vandaar een Engelstalige print van de website van het UNHCR over de definitie en het 
statuut van de vluchteling en de werking van het Commissariaat.  
Er komen andere tijden, dacht Moldavië na de onafhankelijkheid in 1991 maar zo 
gemakkelijk verliep dat proces dan toch weer niet. Tot slot kende ook China in zijn recente 
geschiedenis enkele andere tijden. 
 
En alhoewel er andere tijden komen, wil K.I.B. al haar leden en sympatisanten van harte 
bedanken voor wat geweest is. En vooral veel dank aan het hele medewerkersteam: An, Guy, 
Annelies, Steven, Sigrid, Diederik, Serge, Dirk, Rolf en Tom. Het cliché van “zonder jullie 
was er geen K.I.B.” klopt deze keer als een bus. Tof dat jullie erbij waren!  
Aan allen: MERCI ! 
 
Veel leesgenot en tot volgend jaar! 
 
Sigrid Degroote 
Kris Maasen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het Verdrag van Amsterdam 
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Naast de gewone opvolging en verbetering 
van het Verdrag van Maastricht werden 
door verschillende Europese Raden voor 
de intergouvernementele conferentie (een 
conferentie van vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, IGC) van 1996 
twee belangrijke bijkomende 
doelstellingen geformuleerd: de Unie 
dichter bij de burger brengen (zowel op 
institutioneel als op materieel vlak) en de 
Unie institutioneel voorbereiden op een 
volgende uitbreiding. De procedure voor 
Verdragswijziging die gevolgd werd 
verliep alvast volgens het klassieke 
intergouvernementele recept. Enkele 
rapporten van het Europees Parlement, de 
Commissie, de Raad en het Hof van 
Justitie vormden het uitgangspunt voor de 
onderhandelingen die aangevat werden in 
een Reflexiegroep samengesteld uit 
persoonlijke vertegenwoordigers van de 
Ministers van Buitenlandse Zaken en de 
voorzitter van de Commissie, alsmede 
twee vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement. De IGC, tijdens dewelke het 
Parlement een informele rol bleef spelen, 
werd officieel geopend in maart 1996 te 
Turijn en afgesloten werd eind juni 1997 in 
Amsterdam. Het Verdrag van Amsterdam 
werd op 2 oktober 1997 ondertekend. De 
grondwettelijke procedures ter 
bekrachtiging van het Verdrag werden 
inmiddels in alle lidstaten afgerond. Het 
Verdrag zal dan waarschijnlijk op 1 mei of 
op 1 juni 1999 in werking treden, d.i. de 
eerste dag van de tweede maand na het 
neerleggen van de bekrachtigingsoorkonde 
door de lidstaat die dit als laatste verricht. 
België behoorde vanzelfsprekend tot de 
allerlaatste groep van lidstaten die het 
Verdrag ratificeerde. 
 
Deze bijdrage bespreekt enkel de meest 
fundamentele veranderingen betreffende de 
structuur van de Europese Unie en haar 
instellingen. Andere wezenlijke bepalingen 
van het nieuwe Verdrag, zoals die 
betreffende de nauwere samenwerking van 
een aantal lidstaten binnen het kader van 

de Unie, worden buiten beschouwing 
gelaten. 
  
Structuur van de Europese Unie 
De driepijler structuur van de Europese 
Unie bleef ook na het Verdrag van 
Amsterdam wezenlijk onveranderd. De 
eerste, communautaire pijler bestaat naast 
de Europese Gemeenschap (EG) ook uit de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom of EGA). De wijzigingen aan 
EG-Verdrag kunnen gemakshalve op twee 
noemers gebracht worden.  
In het kader van de geleidelijke 
totstandbrenging van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
wordt de Gemeenschap opgeroepen om 
binnen een termijn van vijf jaar na de 
inwerkingtreding van het Verdrag 
maatregelen nemen die mogelijk het gehele 
vreemdelingenbeleid bestrijken. De 
geviseerde basismateries betreffen het vrij 
verkeer van personen binnen de 
Gemeenschap (het afschaffen van 
controles aan de binnengrenzen), visa en 
controles aan de buitengrenzen en asiel en 
immigratie in het algemeen. De globale 
teneur van de Verdragsartikelen wijst op 
een bevoegdheid om (zeker aanvankelijk) 
minimale regels vast te stellen, 
concurrerend met de nationale 
bevoegdheden in kwestie. Daarnaast is er 
tevens sprake van justitiële samenwerking 
in burgerlijke zaken en administratieve 
samenwerking. Deze nieuwe maatregelen 
zijn niet van toepassing op het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Denemarken.  
Een volgende geheel van wijzigingen kan 
gekaderd worden in de poging om de Unie 
dichter bij de burger te brengen. Deze 
poging bestaat er voornamelijk in de 
Gemeenschap meer bevoegdheden toe te 
spelen of de bestaande bevoegdheden 
minstens te dynamiseren. Deze 
bevoegdheden hebben hoofdzakelijk 
betrekking op werkgelegenheid, sociaal 
beleid, milieubeleid, volksgezondheid en 
consumentenbescherming. Een tweede 
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spoor in dit verband is gericht op de 
verbetering en de vergemakkelijking van 
de globale werking van de instellingen, 
waardoor de Unie een transparantere en 
toegankelijkere organisatie moet worden 
(zie hieronder). Deze laatste betrachting 
komt al een stuk dichter bij wat de 
eigenlijke doelstelling van de Europese 
integratie zou moeten zijn: de burger 
dichter bij de Unie brengen. 
 
De tweede pijler, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), 
werd geherstructureerd (onder andere een 
coherenter instrumentenpakket) en de 
mogelijkheid tot meerderheidsstemmingen 
werd uitgebreid (een mogelijk effectievere 
besluitvormingsprocedure). Daarnaast zal 
binnen het kader van de administratie van 
het GBVB de secretaris-generaal van de 
Raad voortaan fungeren als hoge 
vertegenwoordiger van het GBVB en 
hiertoe bijgestaan worden door een eenheid 
voor beleidsplanning en vroegtijdige 
waarschuwing. De steeds luider klinkende 
stemmen omtrent een gemeenschappelijke 
defensie werden aldus niet in het Verdrag 
opgenomen. 
 
De materiële werkingssfeer van de derde 
pijler, nu de politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken (PJSS), werd 
teruggedrongen tot het voorkomen en 
bestrijden van al dan niet georganiseerde 
criminaliteit door middel van een nauwere 
samenwerking zowel tussen politiediensten 
als op justitieel gebied tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en, waar 
nodig, door onderlinge aanpassing van de 
bepalingen betreffende strafzaken in de 
lidstaten. De vroegere derde pijler van de 
Unie, een samenwerking op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken, kreeg dus 
een grondige vermageringskuur te 
verwerken waarbij belangrijke 
bevoegdheden overgeheveld werden naar 
de Europese Gemeenschap in het kader 
van de hierboven vermelde ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.   
 

Het institutionele kader 
Het vergroten van de legitimatie van de 
Unie ten aanzien van zijn burgers en het 
anticiperen van de gevolgen van een 
uitbreiding van de Unie, kortom meer 
democratie en een effectievere 
besluitvorming, waren ook hier de grote 
doelstellingen van alle betrokken partijen. 
Hieronder worden enkele nieuwigheden 
betreffende de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad besproken. Gelet op 
de huidige institutionele crisis wordt er 
tevens bij de Commissie kort ingegaan op 
de mogelijkheid om (leden van) de 
Commissie tot aftreden te dwingen. 
 
De Commissie 
De rol van de voorzitter van de Commissie 
wordt op een aantal vlakken aanzienlijk 
verstevigd. De benoeming van de leden 
van de Commissie gebeurt voortaan door 
de regeringen van de lidstaten in 
overeenstemming met de kandidaat 
voorzitter, wiens kandidatuur reeds door 
het Parlement goedgekeurd moest worden. 
De Commissie zal daarnaast onder de 
politieke leiding van de voorzitter behoren 
te werken. Een verklaring bij het Verdrag 
betreffende de organisatie en de werking 
van de Commissie wijst op een komende 
reorganisatie van het takenpakket van de 
Commissie en op de ruime discretionaire 
bevoegdheid van de voorzitter om de taken 
binnen de Commissie te verdelen en te 
herverdelen. Deze aanpassing zal een 
mogelijke verzwakking van de Commissie 
na een uitbreiding van de Unie kunnen 
herstellen. 
De problematiek betreffende de 
samenstelling van de Commissie (de 
Commissie telt twintig leden: de vijf grote 
lidstaten leveren twee commissarissen, de 
overige lidstaten elk één) wordt behandeld 
in een protocol bij het Verdrag dat twee 
scenario's voorziet. Op de datum van de 
inwerkingtreding van de eerstvolgende 
uitbreiding van de Unie heeft slechts één 
onderdaan van elke lidstaat zitting in de 
Commissie, mits de weging van de 
stemmen in de Raad voor die datum is 
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gewijzigd ter compensatie voor de grote 
lidstaten die afstand doen van een tweede 
commissaris. Uiterlijk een jaar voordat de 
Unie meer dan twintig leden telt, dient de 
samenstelling en de werking van de 
instellingen volledig te worden herzien. 
Hieruit blijkt dat de 
uitbreidingsproblematiek wordt 
aangegrepen om de machtsverhoudingen 
tussen de lidstaten grondig te herschikken. 
Het nieuwe Verdrag verandert niets aan de 
bestaande regeling betreffende het einde 
van de ambtsvervulling van een lid van de 
Commissie. Behalve door de gewone 
vervanging van de commissarissen bij het 
einde van de ambtstermijn van de 
Commissie of door overlijden eindigt een 
mandaat door vrijwillig ontslag of door 
ontslag ambtshalve. Ontslag ambtshalve 
vindt plaats wanneer het Europees 
Parlement om politieke redenen de 
Commissie als college tot aftreden dwingt 
(met een meerderheid van twee derde van 
de uitgebrachte stemmen en een 
meerderheid van de leden van Parlement) 
of wanneer het Hof van Justitie op verzoek 
van de Raad of de Commissie een lid van 
ambt ontheven verklaart omdat het niet 
meer aan de eisen van zijn ambt voldoet of 
ernstig tekort schiet. Behalve wanneer het 
Hof een lid van de Commissie uit zijn 
ambt ontheft, blijven de leden van de 
Commissie in functie totdat in hun 
vervanging is voorzien. Enkel wanneer de 
Commissie door het Parlement is 
afgekeurd, worden de bevoegdheden van 
de uittredende commissarissen beperkt tot 
de zogenaamde lopende zaken. Gelet op 
het feit dat een vrijwillig collectief ontslag 
van de Commissie niet mogelijk is, werd 
de jongste institutionele crisis bezegeld 
met de vrijwillige ontslagen van alle 
individuele leden van de Commissie. Het 
Parlement, dat een beslissende rol speelde 
in deze geschiedenis, komt ondanks een 
ongewijzigd Verdrag (dat zoals gezegd 
enkel een mogelijkheid voorziet om de 
Commissie als geheel tot aftreden te 
dwingen) toch versterkt uit deze crisis. 
 

Het Europees Parlement 
De methode van de stapsgewijze 
uitbreiding van bevoegdheden van het 
Parlement kent zijn logisch vervolg in het 
Verdrag van Amsterdam. Door een 
gevoelige uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de 
(vereenvoudigde) 
medebeslissingsprocedure wordt het 
Parlement in de meeste materies 
volwaardige medewetgever, naast de Raad. 
Het Parlement heeft echter nog geen 
fundamentele, door het Verdrag erkende, 
inbreng verkregen wat betreft de 
amendering van de Verdragen.  
Het Verdrag voert met het oog op de 
uitbreiding een limiet in van 700 leden (het 
huidige Parlement telt 626 leden), waarvan 
de verdeling over de lidstaten moet 
gebeuren volgens het criterium van een 
‘passende representatie van de volkeren’.  
De controle van het Parlement op de 
Commissie neemt toe doordat het voortaan 
reeds dient in te stemmen met de 
voordracht door de lidstaten van de 
kandidaat-voorzitter van de Commissie, 
die op zijn beurt een sterkere greep krijgt 
op de samenstelling van de rest van de 
Commissie. Eenmaal de Commissie 
benoemd is, kan het Parlement echter enkel 
de Commissie als geheel tot aftreden 
dwingen met een motie tot afkeuring.  
 
De Raad 
Ook het Verdrag van Amsterdam slaagde 
er niet in om een definitieve regeling te 
treffen voor het onderhand prangende 
probleem van het eenparigheidsvereiste. 
De meeste nieuwe en enkele bestaande 
bepalingen werden weliswaar gekoppeld 
aan een gekwalificeerde meerder-
heidsstemming maar unanimiteit blijft de 
regel voor een niet onbelangrijk aantal 
materies. Dit is met het oog op de 
uitbreiding van de Unie ongetwijfeld de 
grootste tekortkoming van het Verdrag van 
Amsterdam. 
Een andere, doch mindere pijnlijke 
consequentie van de nakende uitbreiding 
doet zich voor op het vlak van de 
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stemverdeling bij een stemming met 
gekwalificeerde meerderheid (elke lidstaat 
krijgt hierbij een stemmenpakket 
toegewezen dat in de eerste plaats een 
weerspiegeling is van de onderlinge 
machtsverhoudingen). De toetreding van 
een groot aantal landen zal zeer 
waarschijnlijk de aanleiding vormen voor 
de vaststelling van een nieuw 
machtsevenwicht binnen de Unie en het 
zijn dan ook voornamelijk de grote 
lidstaten die daarom op een herweging van 
de stemmen aandringen. Twee 
mogelijkheden werden naar voor 
geschoven tijdens de onderhandelingen: 
ofwel een gewone herweging van de 
stemmen (waarbij de ‘sterkere’ lidstaten 
meer stemmen zouden krijgen), ofwel een 

systeem van een dubbele meerderheid 
waarbij het tweede criterium van 
demografische aard zou zijn (waarbij enkel 
de grote ‘sterkere’ lidstaten hun macht in 
de Raad zien toenemen). De beslissing 
hieromtrent werd uitgesteld en door middel 
van een protocol bij het Verdrag 
verbonden aan de reorganisatie van de 
Commissie naar aanleiding van een eerste 
golf van uitbreidingen (tot twintig 
lidstaten). Hierbij hebben alvast de vijf 
grote lidstaten (het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië) hun 
belangen veilig gesteld. 
 
(Tom Snels, assistent Europees Recht) 
 

 
 
 

DE TOP VAN WASHINGTON: 
- NAVO OP DE DREMPEL VAN DE 21ste EEUW - 

 
Op haar vijftigste verjaardag wordt de 
NAVO eens te meer geconfronteerd met de 
gevolgen van de veranderde 
veiligheidssituatie na het einde van de 
Koude Oorlog. Terwijl de 
toetredingsceremonie voor de drie nieuwe 
leden nog maar nauwelijks was afgelopen 
begon de actieve NAVO betrokkenheid in 
het laatste Balkan-conflict. 
 
Hiermee wordt nogmaals duidelijk hoe de 
Europese veiligheid de laatste tien jaar 
veranderd is. Hoewel in de meeste 
Centraal- en Oost-Europese landen een 
positieve democratische ontwikkeling kan 
worden vastgesteld, blijven de 
veiligheidsuitdagingen legio. Sedert de val 
van de Muur is Europa getroffen door een 
aantal “crisissen”, die hun oorsprong 
vinden in minderheids- en etnische 
conflicten, vluchtelingen stromen en 
mensenrechten schendingen. Ook de 
proliferatie van massavernietigingswapens 
leidt tot groeiende bezorgdheid. 
 

Sinds 1991 is de NAVO begonnen met een 
aanpassingsproces om deze 
veiligheidsuitdagingen effectief aan te 
pakken. Hiertoe definieerde men naast 
collectieve veiligheid een aantal nieuwe 
doelstellingen en werd de interne structuur 
aangepast. Tegelijkertijd werden 
samenwerkingsverbanden opgezet met de 
voormalige Warschaupact landen om zo 
via coöperatie de nieuwe 
veiligheidsomgeving vorm te geven en om 
een kader van stabiliteit voor het continent 
op te stellen. 
 
De recente toetreding van Polen, Tsjechië 
en Hongarije tot de Alliantie is slechts het 
begin van een uitbreidingsproces. Dit 
proces maakt deel uit van een pakket van 
maatregelen om partner landen dichterbij 
de NAVO te brengen, ze voor te bereiden 
op toetreding tot de alliantie en samen te 
werken om stabiliteit in de 
Euro-Atlantische zone te handhaven en te 
brengen.  
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Tijdens de top van Washington, waar de 
voorbije resultaten gevierd zullen worden 
en beloftes hernieuwd, zal de NATO zich 
voorbereiden op de eenentwintigste eeuw. 
Hierbij zal de alliantie zich moeten 
wapenen tegen de nieuwe 
veiligheidsuitdagingen die in belangrijke 
mate zullen verschillen in aard en 
oorsprong van deze van het verleden. Op 
deze wijze zal deze Top de Alliantie in de 
volgende eeuw leiden. 
 
Het is evenwel duidelijk dat de Top van 
Washington zal plaatsvinden in de 
schaduw van de crisis in Kosovo. Dit 
conflict relativeert de poëzie van 50 jaar 
vrede in Europa, 10 jaar succesvolle 
hervormingen en crisisbeheersing. In deze 
paradoxale situatie, waarbij de alliantie 
voor de eerste maal eenzijdig en actief  
“oorlog voert” terwijl het zijn toekomst wil 
baseren op een halve eeuw vrede, staat 
men ontegensprekelijk voor een zeer 
moeilijke Top. 
 
In het licht van de verslechterde relaties 
met Rusland en het noodzakelijke optreden 

in Kosovo zullen de traditionele problemen 
i.v.m. het re-organiseren van de 
defensie-architectuur naar de achtergrond 
gedrukt worden. Overigens lijkt het op het 
ogenblik ook nuttiger om zich op de 
actuele problemen te concentreren eer men 
energie investeert in het vormen van 
structuren die deze crisissen moeten 
vermijden. 
 
(Guy Brouns 
Master in International Relations) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIP: very important passage: 
 

Wow! We’re going to KIBIZA! Wow, we like to surf!1  
 
 

KIB- WEBSITE: HTTP:// 
MEMBERS.TRIPOD.COM/∼KRINGIB 

 
 
 
Activiteitenverslag: 
 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN DE 21STE EEUW  

                                                           
1 Met dank aan de formidastische, keinijge, niet te overtreffen (?)Vengaboys voor de inspiratie. 
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De oorlogsperikelen in Kosovo hebben de humanitaire hulp weer actueel gemaakt. 
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels beloofde reeds tientallen 
miljoenen aan steun. Ontwikkelingssamenwerking is echter meer dan zorgen dat de 
minderbedeelde voedsel of onderdak krijgt. Volgens Moreels zijn er drie belangrijke 
uitdagingen voor de volgende eeuw.  
 
Society-building 
Na de chaos van de oorlog moet er zo snel 
mogelijk aan een heropbouw van de 
maatschappij gedacht worden. In de 
society-building staan verzoening en 
dialoog centraal. Het is dus niet zozeer een 
kwestie om het institutionele kader zo snel 
mogelijk op te bouwen zonder de oorzaken 
van het kwaad te achterhalen en te 
vermijden. Een voorbeeld van dergelijke        
society-building zijn de Advocaten zonder 
Grenzen die in Ruanda en Burundi daders 
en slachtoffers op basis van gerechtigheid 
proberen samen te brengen. De advocaten 
pleiten er voor een rechtvaardig proces en 
veroordeling. Een ander initiatief dat het 
maatschappelijke karakter kan bevorderen 
is het culturele en toeristische leven 
stimuleren, voor veel landen een niet te 
onderschatten bron van inkomsten. 
 
Vrede 
Maatschappelijke heropbouw kan 
natuurlijk niet in een grimmige atmosfeer 
gedijen. Vredesakkoorden tussen 
staatshoofden vormen een eerste begin 
maar de gespannen verhouding tussen 
Israël en Palestina of tussen Bosniërs, 
Serven en Kroaten in Bosnië toont aan dat 
vele van bovenaf opgelegd 
verzoeningspogingen in de praktijk niet 
(meer) werken. Moreels pleit daarom voor 
niet-officiële diplomatie of 
terreindiplomatie die de gewone mensen 
tot verzoening stimuleren. Interculturele 
uitwisselingsprojecten of dialogen leveren 
misschien geen zichtbaar resultaat op maar 
kunnen in de gedachten een ommekeer te 
weeg brengen. In de vredesopbouw staat 

de duurzame ontwapening centraal, wat 
tevens een garantie voor duurzame 
ontwikkeling kan zijn. Ontwapening 
behelst meer dan de hoofdzakelijk lichte 
wapens te ontnemen want voor veel 
(kind)soldaten is een wapen zowat 
synoniem voor overleven. Parallel en 
simultaan moet echter een materiële, 
psychologische en sociale heropbouw 
gebeuren door bijvoorbeeld de soldaat een 
job te geven. Moreels stelt daarom voor 
om de eis van duurzame ontwapening als 
voorwaarde voor schuldaflossing-of 
verlichting van de Derde Wereld te stellen. 
Vredesopbouw hangt derhalve ook nauw 
samen met society-building. 
 
Democratisering 
De society-building en de vredesopbouw 
moeten in het licht van de democratische 
waarden gebeuren. Moreels pleit er echter 
voor om de uniforme universalisering te 
overstijgen en in het universele oog te 
blijven hebben voor het personalisme en de 
eigen cultuur. In de democratie moet de 
relatie met de ander en het recht om anders 
te zijn centraal staan. 

 
In deze drie fundamentele uitdagingen 
staat voor Moreels steeds de mens als mens 
centraal. Hij beseft dat deze thema’s nog 
lang niet gerealiseerd worden omdat er nog 
te vaak op een traditionele paternalistische 
manier aan ontwikkelingshulp wordt 
gedaan. 
 
(Sigrid Degroote) 

 
 

Who is a refugee?  
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According to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, a refugee is a person 
who "owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 
nationality, membership in a particular social group, or political opinion, is outside the 
country of his nationality, and is unable to or, owing to such fear, is unwilling to avail himself 
of the protection of that country."  
 
International protection 
Most people can look to their own 
government to guarantee and protect their 
basic human rights and physical security. 
But in the case of refugees, the country of 
origin has proved itself unable or unwilling 
to protect those rights. UNHCR is 
mandated to ensure that refugees are 
protected by their country of asylum, and 
assists that government as far as possible in 
that task. UNHCR is not (and would not 
wish to be) a supranational organization, 
and therefore cannot substitute for the 
protection of a state. UNHCR's main role 
is to ensure that states are aware of, and act 
on, their obligations to protect refugees and 
people seeking asylum. 
  
Thus, states may not refoule, or forcibly 
return, refugees to a territory where they 
face danger. They may not discriminate 
between groups of refugees. They should 
ensure that refugees benefit from economic 
and social rights, at least to the same 
degree as other foreign residents of the 
country of asylum. Finally, states have an 
obligation to cooperate with UNHCR. 
And, for humanitarian reasons, states 
should permit the admission of at least the 
spouse and dependent children of any 
person to whom temporary refuge or 
asylum has been granted. 
  
Refugee rights 
A refugee has the right to safe asylum. 
However, international protection 
comprises more than physical safety. 
Refugees should receive at least the same 
rights and basic help as any other foreigner 
who is a legal resident, including certain 
fundamental entitlements of every 
individual. Thus, refugees have basic civil 
rights, including freedom of thought and of 
movement, and freedom from torture and 

degrading treatment. Similarly, economic 
and social rights apply to refugees as they 
do to other individuals. Every refugee 
should have access to medical care. Every 
adult refugee should have the right to 
work. No refugee child should be deprived 
of schooling. 
  
In certain circumstances, such as 
large-scale inflows of refugees, asylum 
states may feel obliged to restrict certain 
rights, such as freedom of movement, the 
freedom to work or proper schooling for all 
children. Such gaps should be filled, 
wherever possible, by the international 
community. Thus, when no other resources 
are available from the government of the 
country of asylum or other agencies, 
UNHCR provides assistance to refugees 
(and other persons of concern) who cannot 
meet their own basic needs. The assistance 
may be in the form of financial grants; 
food; equipment, such as kitchenware, 
tools, sanitation and shelter; or in programs 
to establish schools or clinics for refugees 
who are living in a camp or other 
communal grouping. UNHCR makes every 
effort to ensure that refugees can become 
self-sufficient as swiftly as possible; this 
may require formal income-generating 
activities or skills-training projects. 
  
Refugees also have certain obligations. In 
particular, they should conform to the laws 
of their country of asylum. 
  
Who decides who is a refugee 
A refugee has the right to safe asylum. 
However, international protection 
comprises more than physical safety. 
Refugees should receive at least the same 
rights and basic help as any other foreigner 
who is a legal resident, including certain 
fundamental entitlements of every 
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individual. Thus, refugees have basic civil 
rights, including freedom of thought and of 
movement, and freedom from torture and 
degrading treatment. Similarly, economic 
and social rights apply to refugees as they 
do to other individuals. Every refugee 
should have access to medical care. Every 
adult refugee should have the right to 
work. No refugee child should be deprived 
of schooling. 
  
In certain circumstances, such as 
large-scale inflows of refugees, asylum 
states may feel obliged to restrict certain 
rights, such as freedom of movement, the 
freedom to work or proper schooling for all 
children. Such gaps should be filled, 
wherever possible, by the international 
community. Thus, when no other resources 
are available from the government of the 
country of asylum or other agencies, 
UNHCR provides assistance to refugees 
(and other persons of concern) who cannot 
meet their own basic needs. The assistance 
may be in the form of financial grants; 
food; equipment, such as kitchenware, 
tools, sanitation and shelter; or in programs 
to establish schools or clinics for refugees 
who are living in a camp or other 
communal grouping. UNHCR makes every 
effort to ensure that refugees can become 
self-sufficient as swiftly as possible; this 
may require formal income-generating 
activities or skills-training projects. 
  
Refugees also have certain obligations. In 
particular, they should conform to the laws 
of their country of asylum. 
  
Refugee defined 
The main international instrument of 
refugee law is a 45-year-old treaty whose 
only protocol came into force nearly three 
decades ago. During that time, the causes 
of many refugee movements have shifted; 
in recent years, the primary causes have 
been civil wars and ethnic, tribal and 
religious violence. UNHCR considers that 
people fleeing war and war-related 
conditions, and whose state is unwilling or 

unable to protect them, are in need of 
international protection and should be 
considered refugees. 
  
Some regional instruments reflect this 
definition. The OAU Convention in Africa 
and the Cartagena Declaration in Central 
America both explicitly define refugees in 
ways that cover many war victims. 
However, the 1951 Convention does not 
specifically address the issue of refugees 
from conflict (although many such 
refugees are unarguably also fleeing 
persecution on Convention grounds). Some 
countries, particularly in Western Europe, 
continue to argue that refugees fleeing 
generalized persecution, or war, or who 
fear persecution by militia, rebels or 
anyone other than government officials, 
should not be given formal refugee status. 
However, it is UNHCR's view that a 
refugee need not have been singled out for 
ill treatment by a government official to be 
in need of international protection.  
 
War criminals: People who have 
participated in war crimes and massive 
violations of international humanitarian 
and human rights law – including the crime 
of genocide – are specifically excluded 
from the protection and assistance 
accorded to refugees. If serious grounds for 
suspicions of this nature exist, such 
persons should not be given protection as 
refugees.  
 
For example, a number of people suspected 
of serious human rights violations may 
well be living in UNHCR's camps for 
Rwandan refugees in neighboring 
countries. However, in large camps with 
very difficult security conditions there are 
enormous practical difficulties involved in 
identifying, and extracting, such persons; 
UNHCR is neither judge nor police force.  
 
Given the scale of this problem, the most 
viable approach consists of providing 
maximum support to international 
initiatives to bring war criminals to justice. 
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UNHCR is obligated to share with 
competent authorities and relevant U.N. 
officials any pertinent information it 
receives, while bearing in mind the need to 
be sensitive in releasing information that 
refugees have confidentially divulged to 
field staff. The work of the international 
tribunals investigating war crimes and 
genocide in Rwanda and former 
Yugoslavia is particularly vital, since only 
the pursuit of swift and equitable justice 
can establish genuine peace and 
reconciliation and thus ensure lasting 
repatriation.  
 
Criminals: A criminal who has received a 
fair trial for a common-law offense and 
who flees his country to avoid jail is not 
necessarily a refugee. However, a person 
accused of these or other non-political 
crimes, whether innocent or guilty, may 
also be persecuted for political or other 
reasons, and is thus not necessarily 
excluded from refugee status. Furthermore, 
people convicted of the "crime" of political 
activism may well be refugees.  
 
Draft evaders: Every country has the right 
to call on its citizens to bear arms in 
periods of national emergency. However, 
citizens should have an equal right to 
conscientious objection. In cases where the 
option of conscientious objection is not 
observed, or where the present conflict 
manifestly violates international norms, 
draft evaders who fear persecution (for 
example, on the basis of political opinions 
which authorities could impute to them) 
may be eligible for refugee status.  
 
Soldiers: A refugee is a civilian. A person 
who continues to pursue armed action 
against his or her country of origin from 
the country of asylum cannot be 
considered a refugee. 
  
Women who refuse to comply with 
social constraints: Obviously, women 
may be persecuted for political, ethnic or 
religious reasons; on the basis of their race; 

or for their membership in many kinds of 
social groups. In addition, UNHCR 
considers that someone who is fleeing 
severe discrimination or other inhumane 
treatment amounting to persecution for her 
failure to conform to strict social codes 
does have grounds to be considered for 
refugee status. Such persecution may 
emanate directly from a government 
authority or in the absence of adequate 
government protection from non-state 
actors. Sexual violence, such as rape, may 
constitute persecution. 
  
Such discrimination should have 
consequences that are significantly 
prejudicial. A woman who fears attack for 
her refusal to wear a chador or other 
restrictive clothing, or because of her 
desire to choose her own spouse and live 
an independent life, may indeed be a 
refugee.  
 
In 1984, the European Parliament 
determined that women facing cruel or 
inhumane treatment because they seemed 
to transgress social mores should be 
considered a particular social group for the 
purposes of determining refugee status. 
The United States and Canada have 
exhaustive guidelines relating to 
gender-based persecution, and there has 
been similar progress in Germany and 
Switzerland. UNHCR encourages other 
countries to formally adopt this position.  
 
Women who fear genital mutilation: In 
France, Canada and the United States, it 
has been officially recognized that genital 
mutilation represents a form of persecution 
– that women who fear genital mutilation 
in their countries do have a real claim to 
refugee status. In one recent case, a woman 
who feared persecution in her country 
because of her refusal to inflict genital 
mutilation on her infant daughter was 
recognized as a refugee. UNHCR 
encourages other countries to take this 
stance.  
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Homosexuals: Homosexuals may be 
eligible for refugee status on the basis of 
persecution because of their membership in 
a particular social group. It is the policy of 
UNHCR that people facing attack, 
inhumane treatment or serious 
discrimination because of their 
homosexuality, and whose governments 
are unable or unwilling to protect them, 
should be recognized as refugees.  
 
Internally displaced persons 
Internally displaced persons (IDPs) may 
have been forced to flee their homes for 
the same reasons as refugees, but they have 
not crossed an internationally recognized 
border. There are almost certainly more 
IDPs in the world than refugees. UNHCR 
does not have a general mandate to provide 
protection and assistance to internally 
displaced persons. 
  
However, UNHCR has increasingly 
assumed limited responsibilities for certain 
groups of internally displaced persons. The 
agency has undertaken such special 
operations on the basis of its humanitarian 
expertise, and in the context of promoting 
and implementing durable solutions to 
refugee problems – such as preventing 
outflows or anchoring returns. These 
operations have been initiated at the 
request of the U.N. Secretary-General or 
the General Assembly, with the consent of 
the country involved. 
  
At various times, and in operations of 
diverse magnitude, UNHCR has helped 
internally displaced persons in 
Afghanistan, Angola, Azerbaijan, Bosnia 
and Herzegovina, Croatia, El Salvador, 
Ethiopia, Georgia, Iraq, Liberia, 
Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Russian 
Federation (in Daghestan, Ingushetia and 
North Ossetia), Sierra Leone, Somalia, Sri 
Lanka, Sudan and Tajikistan. 
  
 
Refugee status determination 

Generally speaking, people who apply for 
formal refugee status in a country do need 
to establish individually that their fear of 
persecution is well-founded. However, 
there have been many cases of sudden, 
mass exodus resulting from campaigns of 
ethnic cleansing or other attacks on entire 
groups. The need to provide assistance is 
often extremely urgent, and for purely 
practical reasons, it may not be possible to 
carry out individual status determinations. 
Particularly when it appears that all 
members of a group are fleeing for similar 
reasons, it may be appropriate to declare 
"group determination" of refugee status, 
whereby each member of the group is 
regarded as a refugee, prima facie – in 
other words, in the absence of evidence to 
the contrary. 
  
In contrast, migrants normally leave their 
country of origin voluntarily, to seek a 
better life. To refugees, the economic 
conditions of the country of asylum are 
less important than its safety. In practice 
the distinction may sometimes be difficult 
to establish, but it is fundamental 
nonetheless: a migrant enjoys the 
protection of his or her home government; 
a refugee does not. 
  
People who have been determined, under 
an equitable procedure, not to be in need of 
international protection are in a situation 
similar to that of illegal aliens, and they 
may be deported. However, UNHCR does 
urge that protection also be granted to 
people who come from countries 
devastated by armed conflicts or 
generalized violence. In addition, UNHCR 
strongly advocates that every rejected 
asylum-seeker be granted the right to a 
review of the rejection before being 
deported.  
 
Temporary protection 
Temporary protection has been proposed to 
meet emergency refugee influxes in many 
nations in Europe and elsewhere. It is an 
interim form of protection, which must 
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give way to a durable solution. Through its 
use, governments can initially avoid 
having to undertake individual screening 
(which is both time-consuming and costly) 
of people displaced by civil wars and other 
forms of generalized violence. 
  
Most temporary protection schemes offer 
refuge to everyone fleeing an area of 
generalized conflict or human rights abuse. 
Those protected include people who are 
refugees within the definition of the 1951 
Convention. The temporary form of 
protection should not be prolonged. For 
those fleeing generalized violence, 
temporary protection can be lifted, with the 
agreement of UNHCR, when it is safe to 
return.  
 
Beneficiaries of temporary protection are 
sometimes not granted all the social rights 
of refugees (such as welfare payments, 
education or the right to work). Such 
standards of treatment should improve with 
time.  
 
In Western Europe, some people fleeing 
the conflict in former Yugoslavia – many 
of them with extensive claims to refugee 
status under the 1951 Convention – have 
found that temporary protection has left 
them in limbo for three years or more, 
longer than it would take to process any 
regular asylum claim. UNHCR advocates 
that after a reasonable period of time, 
people benefiting from temporary 
protection should be given the right to 
assert their claims to refugee status. Those 
rejected should, nonetheless, be allowed to 
remain in the country of asylum until it is 
safe to return 
 
Protection from assault 
Deprived of the protection of their state, 
detached from their families and 
communities of origin, refugees are often 
vulnerable to violence. Refugee women 
and their children are extremely 
vulnerable, as are the elderly. Rape, in 
particular, is a horrifyingly common 

element in the pattern of persecution, terror 
or "ethnic cleansing" that drives refugee 
families from their homes, as civilians 
increasingly become the targets – rather 
than the accidental victims – of sectarian 
warfare. From Myanmar to Somalia and 
Bosnia, refugee families frequently cite 
rape or the fear of rape as a key factor in 
their decision to leave. Refugees may also 
be sexually assaulted during their flight or 
on arrival in their country of asylum, by 
officials, locals or other refugees. 
  
UNHCR staff members have a duty to 
respond to physical assaults on refugees by 
attempting to correct conditions that may 
be conducive to such assaults; offering 
victims the best possible available care; 
and ensuring the proper legal follow-up. 
This may mean that UNHCR staff 
members will strongly advocate trials, and 
punishment, for local residents, other 
refugees or even government officials. 
Preventive measures may include 
re-thinking camp layout or upgrading basic 
facilities such as lighting and walls, or 
encouraging refugees to institute night 
patrols.  
 
Unaccompanied Child Refugees 
For UNHCR's purposes, an 
unaccompanied minor is one "who is 
separated from both parents and for whose 
care no person can be found who by law or 
custom has primary responsibility." The 
number of unaccompanied child refugees 
varies widely with the causes and 
conditions of exodus. However, as a rule of 
thumb, scholars have estimated that 
unaccompanied children comprise 2 to 5 
percent of a refugee population. (Though 
these numbers appear to fit the Rwandan 
exodus, they fail to correspond to 
Bhutanese refugees in Nepal, for example).  
 
Typically, UNHCR works closely with 
other agencies to ensure that 
unaccompanied children are identified and 
registered, and their families traced. In the 
Rwanda/Burundi crisis area, for example, 
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UNHCR has been working with UNICEF, 
ICRC, Food for the Hungry and Save the 
Children (UK), as well as many other 
NGOs, to do cross-border tracing for these 
children. A regional, centralized database 
has been established to register, track and 
match separated family members; and local 
databases support local and country-based 
programs. In the first year following the 
Rwandan exodus, more than 21,000 
unaccompanied children returned to their 
families throughout the Great Lakes 
region.  
 
In general, UNHCR is reluctant to promote 
the adoption of unaccompanied minors out 
of the region of their origin, since 
ultimately it is often possible to trace 
family members of these children. 
  
Resettlement 
Resettlement in a third country may be the 
only way to guarantee international 
protection of a refugee who is being denied 
adequate protection in the country of 
asylum and who cannot repatriate. 
  
When large refugee flows occur, 
resettlement is generally not a realistic 
option except for a very few individuals. 
Indeed, it is often not desirable. Many 
refugees wish to live near their country of 
origin, both because they prefer a familiar 
cultural and social environment, and 
because their ultimate goal is to return 
home. However, although voluntary 
repatriation is almost always the best 
durable solution for most refugees, some 
refugees who are in danger will always 
require resettlement, for political and 
security reasons, or because of 
vulnerability. In some cases, there seems 
little hope of any repatriation, and no 
possibility of durable local integration into 
the country of asylum. At such times, 
resettlement in third countries may be the 
only feasible option. 
  
Though refugees have a right to be 
protected, this right is not location-specific. 

In the interests of family reunification, 
however, refugees may request 
resettlement in countries where their close 
family members are living. 
  
Of the 185 member states of the United 
Nations, only ten establish annual 
resettlement quotas over and above their 
acceptance of persons arriving 
spontaneously at their own borders. These 
ten are the United States, Canada, 
Australia, New Zealand, Norway, Finland, 
Sweden, Denmark, Switzerland and the 
Netherlands. Other countries may consider 
submissions from UNHCR on a 
case-by-case basis, normally on the basis 
of family reunion or strong cultural links. 
  
Governments are not always ready to adapt 
their quotas and criteria to rapidly 
changing needs, and often establish their 
quotas in response to domestic interest 
groups. Thus, they may target specific 
nationalities among whom UNHCR has 
not detected any pressing need for 
resettlement. Resettlement countries may 
also turn down cases such as families with 
pressing medical problems or other acute 
needs, who may be more costly in terms of 
welfare payments, or who may have 
limited ability to integrate rapidly into the 
resettlement country. In general, although 
some countries do accept "difficult to 
place" hardship cases, most resettlement 
countries prefer educated refugees with 
strong family and cultural links, an intact 
family structure, and a high likelihood of 
rapid integration. Such families may not 
always correspond to the pressing 
protection cases that UNHCR attempts to 
 
People rescued at sea who claim asylum 
Ships' masters have a fundamental 
obligation under international law to rescue 
any people in distress at sea. In some 
cases, such as the exodus of Vietnamese 
boat people, such persons have been 
asylum-seekers. Ships may also discover 
that they are carrying clandestine 
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stowaways, who may also be 
asylum-seekers. 
  
The established international practice is 
that people rescued at sea are required to 
disembark at the next port of call, where 
they should always be admitted, at least on 
a temporary basis, pending resettlement. 
Certain flag states of rescuing ships 
(though not all) have provided guarantees 
of resettlement for people rescued at sea.  
 
There exists no binding international 
convention relating to stowaway 
asylum-seekers, and practice with respect 
to them varies very widely. UNHCR 
advocates that, wherever possible, 
stowaways should be allowed to disembark 
at the first port of call, where their refugee 
status may be determined by the local 
authorities. If a port state does not allow a 
stowaway to disembark, and the ship's next 
port of call is in a state where the 
stowaway's life is threatened, then the 
action is tantamount to refoulement. In 
such cases, UNHCR officers are instructed 
to try to arrange for an interview on board, 
and if the asylum-seeker is found to be a 
refugee, they are to assist in finding a 
durable solution, usually third-country 
resettlement. 
  
 
The problem of stateless 
The right to a nationality is widely 
recognized in international law, and 
constitutes a status from which other rights 
may derive. The problem of statelessness is 
especially acute in the former East Bloc, 
because of the recent sudden shifts there. 
However, it is widespread elsewhere 
(Bidoons in Kuwait, ethnic Vietnamese in 
Cambodia, Gypsies throughout Central 
Europe) and may be particularly acute 
among children of parents of mixed origin, 
or who are born in a country other than 
their parents' country of origin, since they 
do not necessarily gain citizenship of the 

place where they are born. Like refugees, 
stateless people may be compelled to move 
because they cannot receive adequate 
protection.  
 
The 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness states that a person may not 
be deprived of his nationality on racial, 
ethnic, religious or political grounds; 
sketches out measures to prevent 
statelessness resulting from the transfer of 
territory; and establishes rules for the 
granting of nationality to persons born in a 
country who would otherwise be stateless. 
The 1961 Convention, to which there are 
only 19 states party, stipulates that a U.N. 
body would supervise claims under the 
Convention. That body was never 
established as such, but UNHCR has been 
entrusted with its functions by the U.N. 
General Assembly (resolution 3274 
XXIX).  
 
In 1994, UNHCR's Executive Committee 
urged UNHCR to strengthen its efforts 
with respect to statelessness, including 
promoting accessions to the 1961 
Convention on the Reduction of 
Statelessness and the 1954 Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons, 
training and systematic gathering of 
information on the dimensions of the 
problem. The resulting study, which is 
ongoing, suggests that hundreds of 
thousands of people may be stateless 
worldwide.  
 
UNHCR has initiated a range of activities 
to address the issue of statelessness in the 
former USSR, including workshops and 
the promotion of both proactive legislation 
and accessions to the relevant international 
instruments, and through preparation for 
the 1996 International Conference on 
Refugees and forced displacement in the 
CIS and Baltic states. 
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What is UNHCR?  
 

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) provides protection and 
assistance to the world's refugees.  
 
Who we help 
When first created by the United Nations 
General Assembly in 1951, UNHCR was 
charged primarily with resettling 1.2 
million European refugees left homeless in 
the aftermath of World War II. Today, 22.7 
million people in over 140 countries fall 
under UNHCR's concern. At the outset, 
UNHCR was envisioned as a temporary 
office, with a projected lifespan of three 
years. Today, 45 years later, it has become 
one of the world's principal humanitarian 
agencies, with headquarters in Geneva, 
Switzerland, and offices in 122 countries. 
More than 80 percent of UNHCR's 
5,617-member staff work in the field, often 
in isolated, dangerous and difficult 
conditions. UNHCR has twice been 
awarded the Nobel Peace Prize for its 
work.  
 
 
The current High Commissioner for 
Refugees is Sadako Ogata, a former 
Japanese diplomat and academic who 
assumed her post in February 1991. She 
reports annually to the U.N. General 
Assembly through the Economic and 
Social Council. The High Commissioner's 
programs are approved and supervised by 
the UNHCR Executive Committee, 
currently composed of 53 member 
countries. Refugees are people who have 
fled their countries because of a 
well-founded fear of persecution for 
reasons of their race, religion, nationality, 
political opinion or membership in a 
particular social group, and who cannot or 
do not want to return. 
  
In recent years, UNHCR has also been 
called upon to look beyond that strict 
mandate definition, to provide help not 
only to refugees but to others forced to live 

in refugee-like situations. This category 
includes people who have been granted 
protection on a group basis or on purely 
humanitarian grounds, but who have not 
been formally recognized as refugees. Or 
they may be internally displaced people 
who have fled from their homes but have 
not crossed an international border. 
Increasingly they are victims of civil war. 
UNHCR has also aided residents of 
besieged communities, such as Sarajevo 
during the war in ex-Yugoslavia. 
  
UNHCR also assists and monitors the 
reintegration of refugees who have recently 
returned to their own countries. 
  
When we help 
Deprived of the protection of their state, 
often detached from their families and 
communities of origin, refugees are, by 
any definition, particularly vulnerable to 
violence. Refugee women and their 
children, along with the elderly, are the 
most vulnerable of all.  
Under its mandate, UNHCR's work is 
humanitarian and non-political. Its 
founding statute entrusts UNHCR with two 
main and closely related functions – to 
protect refugees and to seek durable 
solutions to their problems. The former 
function – UNHCR's most important 
responsibility – is known as "international 
protection" and is aimed at ensuring their 
basic human rights, particularly that no 
refugee be returned involuntarily to a 
country where he or she has reason to fear 
persecution.  
 
Where we help 
The evolving nature of refugee flows in 
recent decades has resulted in a 
corresponding evolution in UNHCR's 
work. In typical situations today, UNHCR 
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often provides protection and assistance to 
large groups of refugees – as opposed to 
individual cases – fleeing persecution, 
conflict and widespread violations of 
human rights. In addition, specific 
governments, the U.N. Secretary-General 
and the U.N. Security Council have in 
recent years asked UNHCR to come to the 
aid not only of refugees who have crossed 
international borders, but also of internally 
displaced persons (IDPs) still in their own 
homelands. The Secretary-General, for 
example, in 1991 designated UNHCR the 
lead U.N. humanitarian agency in former 
Yugoslavia, where it aided some 3.5 
million refugees, IDPs and other 
war-affected people throughout the 
conflict. The agency's operational expertise 
was used to aid nearly the entire population 
of Bosnia-Herzegovina, including 
members of the general population who 
were neither displaced nor refugees. Now, 
under the Dayton Peace Accords, UNHCR 
is tasked with the return of refugees and 
displaced people in Bosnia-Herzegovina  
Asylum in Europe: Since the early 1980s, 
around 5 million people have sought 
asylum in Western Europe. Growing 
numbers of asylum-seekers are now 
making their way to countries in the 
eastern and central parts of the continent.  
 
Return to former Yugoslavia: 
Throughout nearly four years of war, more 
than 3.5 million people in former 
Yugoslavia received aid from UNHCR, 2.7 
million of them in Bosnia and Herzegovina 
alone. Today, UNHCR is trying to help 
them return home. 
  
Conflicts in the Caucasus: Recent years 
have witnessed a succession of population 
displacements in the Caucasus region, 
involving some 2 million people. 
Continuing conflict or political stalemates 
prevent them from returning home.  
 
The Palestinian question: Around 3.2 
million people are registered with 
UNRWA, the international agency 

responsible for Palestinian refugees. Their 
future remains one of the most complex 
questions to be addressed in the Middle 
East peace process. 
  
Reconstruction in Afghanistan: Although 
nearly 4 million Afghan refugees have 
repatriated during the past eight years, 
around 2.7 million remain in Pakistan, the 
Islamic Republic of Iran, India and the CIS 
countries. Some fighting continues in 
Afghanistan, but repatriation is possible in 
areas not affected by the fighting, mainly 
to eastern and southern parts of the 
country. A lasting peace and additional 
reconstruction are needed to enable their 
return.  
 
Repatriation to Myanmar: By the end of 
1997, only 21,000 of the 250,000 people 
who fled from Myanmar in 1991-92 
remained in Bangladesh. 
  
Vietnamese boat people: By the end of 
1997, only 2,000 boat people remained in 
the region, mostly in Hong Kong. Since 
1975, some 839,000 Vietnamese had 
sought asylum in South-East Asian 
countries. Some 755,000 were resettled in 
third countries, and 109,000 returned to 
their country of origin under the 
UNHCR-sponsored Comprehensive Plan 
of Action  
 
Displaced Sri Lankans: Between 1992 
and 1995, some 54,000 Sri Lankan 
refugees returned to their homeland from 
India. As of end 1997, some 64,000 remain 
in India. Due to the ongoing conflict in 
northern Sri Lanka nearly 800,000 persons 
have reportedly been internally displaced. 
 
Relief and repatriation in the Horn of 
Africa: The United Nations continues to 
assist about 1 million refugees in the Horn 
of Africa. 
 
The Rwanda/Burundi emergency: The 
crises in Rwanda and Burundi have created 
one of the largest concentrations of 
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refugees in the world. More than 1.3 
million Rwandan and 100,000 Burundi 
refugees returned to their countries 
following the October 1996 civil war in the 
Democratic Republic of Congo. But tens of 
thousands of Rwandans remain scattered in 
ten neighoring countries, and Tanzania still 
hosts over 220,000 Burundi refugees.  
 
Reintegration in Mozambique: Since 
1992, 1.7 million Mozambican refugees 
have returned from other countries in 
Southern Africa. They must now begin to 
support themselves and to rebuild their 
own communities. 
  
Refugees in West Africa: Over 800,000 
people fled their countries during conflicts 
in Liberia and Sierra Leone, with hundreds 
of thousands more displaced within their 
countries. Recent elections have brought 
stability and hope to Liberia, where 
UNHCR has started repatriation from Côte 
d'Ivoire and Guinea. 
 
Guatemalan repatriation: Since 1984, 
more than 36,000 Guatemalans have 
repatriated, mainly from Mexico but in a 
few cases also from other Central 
American countries. By September 1997, 
Mexico still hosted some 28,400 
Guatemalan refugees. Organized 
repatriation movements were temporarily 
interrupted during the first half of 1997, 
but have since regained momentum. 
 
How we help 
UNHCR protects, assists, and seeks lasting 
solutions for refugees in a variety of ways. 

To carry out its protection function, for 
example, it promotes adherence to 
international agreements on refugees and 
constantly monitors compliance by 
governments. Though they may have 
succeeded in fleeing human rights 
violations in their homelands, refugees 
may be subjected to new horrors in their 
asylum countries. Sexual violence, 
exploitation and other forms of assault 
have been a particularly onerous part of 
some refugees' experience. UNHCR staff 
work in capital cities and in remote camps 
and border areas, attempting to provide 
protection and to minimize the threat of 
physical attack. 
  
Along with its protection role, UNHCR 
assists refugees by coordinating the 
provision of shelter, food, water, sanitation 
and medical care in emergency situations. 
Tents made from blue plastic sheeting 
supplied by UNHCR have become an 
all-too-familiar part of the landscape as 
such emergencies have multiplied. Finally, 
UNHCR seeks durable solutions for the 
problems of refugees through repatriation 
to their homeland, integration in first 
countries of asylum or resettlement to third 
countries.  
In its search for solutions, UNHCR takes a 
proactive approach. The agency has 
become increasingly preoccupied with 
averting population displacement in 
countries that currently produce refugees 
or may do so in the future. 
  
 
(An Stragier)

 

 
 

KIB Internationaal 
FAIR-Forum of Youth Associations for International Relations 

 
Onze Russische zusterverening, de « International Discussion Club » organiseert in december 
een activiteit rond de Russische Doema-verkiezingen. Deelnemers krijgen de kans zich te 
verdiepen in de Russische politiek, om vervolgens op te treden als waarnemer tijdens 
verkiezingsmeetings en op de stemdag zelf. Zie ook http://idc.cis.lead.org 
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De Nederlandse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen organiseert van 1 tot 7 
juli de 12de TEIMUN ( The European International Model United Nations) in Den Haag. Hier 
krijg je de kans deel te nemen aan een simulatie van de belangrijkste VN-organen, met een 
groep van studenten vanuit de hele wereld. Onderwerpen zijn onder andere de situatie op 
Cyprus, hervorming van de VN en minderheidrechten. Meer info op http://www.teimun.nl  
 
Zegt dit je wat, of wil je meer weten over gelijkaardige projecten, neem dan contact op 
met Steven Van de Walle, Svandewalle@hotmail.com, Hoekje 5, 9950 Waarschoot 
 
 

 
Taalperikelen in Moldavië    

 
Moldavië verklaarde de onafhankelijkheid in 1991, en kreeg al direct te kampen met 
afscheidingsbewegingen in Trandnjestrië en Gagaoezië. Eén van de redenen hiervoor was dat 
de Moldaafse bevolking zich was gaan profileren als Roemeens, als verzet tegen de creatie 
van een Moldaafse taal en natie door de Soviet-Unie. De minderheden in het land konden zich 
hierin niet vinden, omdat ze vreesden dat hun rechten zouden worden geschonden, zeker 
nadat de roep om vereniging met Roemenië steeds groter werd. Deze wil tot hereniging hield 
onder meer in dat het Roemeens tot officiële staatstaal zou worden uitgeroepen, wat de positie 
van de Russischtaligen zou ondermijnen. Dit artikel probeert een overzicht te geven van de 
gevoerde taalpolitiek in de regio sinds de eerste wereldoorlog en wil het belang van de 
taalkwestie aantonen in de onafhankelijkheidsstrijd in Moldavië 
 
 
Taalpolitiek om de Russische Aanspraken  
op Bessarabië tijdens het Interbellum te 
Ondersteunen  
Verlies van Bessarabië toen deze streek 
aansloot bij, of eerder geannexeerd werd 
door Roemenië na de Eerste Wereldoorlog  
leidde de Russische machthebbers er toe 
eventuele re-annexatie van dit gebied 
zorgvuldig voor te bereiden. 
In de periode 1918-1931 werd op de 
linkeroever een Oekraïniseringspolitiek 
doorgevoerd, om alle neigingen van de 
daar levende etnische Roemenen om bij 
Roemenië aan te sluiten te onderdrukken, 
voor zover een dergelijk Roemeens 
nationalistisch gevoel zou bestaan bij deze 
kleine minderheid.  
De Moldaafse Autonome Socialistische 
Soviet Republiek (MASSR), waar een 
kleine Roemeense minderheid woonde, 
werd pas in 1924 opgericht na een mislukte 
Soviet-Roemeense conferentie  in Wenen 
over de oprichting van een Moldaafse 

republiek in Bessarabië (27 maart – 2 april 
1924), daar waar dit gebied op de 
linkeroever van de Dnjestr vóór 1924 
gewoon integraal deel had uitgemaakt van 
Oekraïne.  
In 1931 werd beslist over te gaan naar het 
Latijnse schrift, dit om de band tussen de 
daar levende Roemeense minderheid en de 
bevolking van Bessarabië te benadrukken, 
en zo de Russische claims op Bessarabië te 
ondersteunen, want het ging nu immers 
over éénzelfde volk dat door de 
Roemeense annexatie uiteen was gerukt. 
Het officiële standpunt werd dan ook dat 
de MASSR een deel was van de Moldaafse 
natie, die spoedig zou moeten worden 
verenigd met de rest van deze natie, 
namelijk Bessarabië. Voor deze 
gelegenheid werd ook het aantal etnische 
Roemenen in de bevolkingsstatistieken de 
hoogte in gejaagd. 
 
 De Noodzaak van Russificatie 
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Gebruik van het Latijnse schrift strookte 
echter niet met de Russificatiepolitiek die 
werd doorgevoerd in de hele Soviet-Unie, 
en dus werd in 1938 besloten weer het 
Cyrillisch schrift in te voeren. Er moest 
dus zorgvuldig afgewogen worden tussen 
enerzijds het ondersteunen van de 
aanspraken op Bessarabië, en anderzijds de 
Russificatie. De herinvoering van het 
Cyrillisch schrift moet gesitueerd worden 
in een periode van Stalinistische 
zuiveringen en paranoia, en de politiek die 
had geleid tot de invoering van het Latijns 
schrift werd toen dan ook beschreven als 
geïnspireerd door Groot-Roemeense 
infiltranten, en werd door de latere Soviet 
historici beschreven als een grote fout.  
 
Moldavisering als Tussenfase in de 
Russificatie 
1938 was dan ook het definitieve begin van 
een doorgedreven “Moldavisering” van het 
Roemeens zoals dit op de linkeroever werd 
gesproken, en later ook dat van Bessarabië. 
Bedoeling van deze taalpolitiek was, naast 
de Russificatie van het gebied, het 
ontwikkelen van een aparte Moldaafse taal, 
om zo het bestaan van een Moldaafse 
Soviet-republiek te kunnen rechtvaardigen 
en een Moldaafs nationaal gevoel te 
ontwikkelen dat verschillend was van het 
Roemeense.  
Dat Roemeens en Moldaafs de zelfde taal 
waren, werd ontkend, hoewel de Soviet 
linguïsten het Moldaafs wel nog steeds 
zagen als behorende tot de Romaanse 
taalfamilie, en deze taal dan ook 
aanduidden als een Oost-Romaanse taal. 
Gelijktijdig werd door de Soviets echter 
ook een tweede theorie naar voor 
geschoven, de “armchair theory” , die 
stelde dat het Moldaafse idioom door 
voortdurend contact met Slavische 
bevolkingen is overgegaan of tenminste 
nog in overgang is van een Romaanse naar 
een Slavische taal (1). 
De pogingen tot Russificatie van het 
Roemeens zoals dat werd gesproken in 
Bessarabië moeten echter niet gezien 
worden als volledig tegenstrijdig met de 

plaatselijke cultuur. Zo lag het gebruik van 
Cyrillische lettertekens voor het schrijven 
van Roemeens, voor zover er toen door 
deze landelijke bevolking werd 
geschreven, in de lijn van de lokale traditie 
(2), en waren de steden in belangrijke mate 
Russisch, gezien de jarenlange 
aanwezigheid van Russen in dit 
grensgebied. De elite gebruikte Russisch, 
en het Roemeens dat vooral werd 
gesproken op het platteland, had reeds 
sterke invloeden ondergaan van het 
Russisch. Het Roemeens dat in Bessarabië 
werd gesproken werd, tot het gebruik ervan 
werd gestimuleerd of soms zelfs verplicht 
onder Roemeense heerschappij, aangeduid 
als limba prostimei, de taal van het gewone 
volk. Daarenboven werd in de negentiende 
eeuw het Cyrillisch schrift  ook nog 
gebruikt in Roemenië voor de orthodoxe 
eredienst (Oud-Slavisch). 
Deze Moldavisering van het Roemeens 
uitte zich niet alleen in de Cyrillische 
schrijfwijze, ook het idioom werd sterk 
gewijzigd en gerussificeerd en het gebruik 
van specifieke termen uit de Roemeense 
literaire traditie werd verboden. Dit alles 
droeg bij tot de vorming van een Moldaafs 
nationaal bewustzijn, maar ook tot het 
uiteen groeien van de gesproken en de 
geschreven taal, gezien deze eerste 
moeilijker te wijzigen is, terwijl 
geschreven publicaties makkelijk te 
controleren zijn. 
 
De rol van de Taalkwestie in de 
Onafhankelijkheidsstreven 
Het bestaan van een Moldaafse SSR met 
een eigen taal, was de belangrijkste factor 
in het creëren van een Moldaafs nationaal 
gevoel, en deze taalpolitiek zou eind jaren 
tachtig het onderwerp worden van een 
groeiende oppositie. Voor de oppositie was 
taalpolitiek, net zoals milieuzorg of 
ontwapening, één van de “veilige” 
onderwerpen, omdat actie op deze 
domeinen  door de autoriteiten niet als 
bedreigend werden ervaren. Charles King 
stelt dat “…the language issue itself 
became a kind of ‘language’ a discourse in 
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which were addressed other issues too 
controversial to consider in the early stages 
of the nationalist movement” (3). De 
taalkwestie kon zo gebruikt worden om het 
Russische overwicht aan te klagen, want, 
“the powerful position of the ethnic 
Russians, was reinforced by the role 
assigned to the Russian language; not only 
was it the lingua franca of the USSR, but it 
was also the language of success” (4).  
Nog in januari 1988 durfde Semion 
Grossu, eerste secretaris van de 
Communistische Partij stellen dat het 
taalprobleem draaide rond de vraag hoe 
een groter nationaal-Russische 
tweetaligheid kon aangemoedigd worden, 
maar enkele maanden later zouden de twee 
van de belangrijkste oppositiegroeperingen 
gestalte krijgen, de “Moldaafse Beweging 
ter Ondersteuning van Hervormingen” en 
de “Literaire en Muzikale Club Alexe 
Mateevici” (mei 1988), die de druk op de 
ketel danig zouden opvoeren. Ongenoegen 
met corruptie en de lage levensstandaard 
droegen bij tot verhoogde spanningen, en 
tegen eind 1988 focuste de oppositie haar 
inspanningen op drie eisen:  
1.De overheid moet erkennen dat Moldaafs 
en Roemeens identieke talen zijn  
2. Moldaafs moet verklaard worden tot 
staatstaal  
3. Er moet teruggekeerd worden naar het 
Latijnse schrift.  
 
De Liberale maar Controversiële Taalwet 
als Symbool van de Interetnische 
Spanningen 
Nieuwe demonstraties dwongen de 
Communistische Partij om toe te geven en 
eind december werd een geleidelijke 
overgang naar het Latijnse schrift 
aangekondigd. Deze overgang zou 
geregeld worden in wetten, en het was 
duidelijk dat eens het Moldaafs in Latijnse 
letters zou worden geschreven, het bijna 
onmogelijk zou worden vol te houden dat 
Roemeens en Moldaafs een verschillende 
taal zijn. De wekelijkse betogingen van de 
oppositie, die in mei 1989 zou 
aaneensluiten tot het Moldaafs Volfsfront 

(Frontul Popular al Moldovei), dwongen 
de Communistische Partij twee taalwetten 
uit te vaardigen : “Wet betreffende het 
statuut van de taal van de Moldaafse SSR” 
en “Wet betreffende het gebruik der talen 
op het grondgebied van de Moldaafse 
SSR”. Deze beide wetten waren een 
compromis, dat te kampen had met veel 
moeilijkheden, zoals de kostprijs van de 
omschakeling en het gevaar dat 
analfabetisme zou toenemen, omdat slechts 
weinigen het Latijnse schrift beheersten.  
In de aanloop tot het uitvaardigen van deze 
wetten was de spanning tussen de  
verschillende etnieën echter sterk 
opgelopen, omdat deze het niet eens waren 
met de geplande taalhervormingen. 
Uitbreiding van de onlusten voorafgaand 
en volgend op de taalwetten zouden 
partijsecretaris Semion Grossu uiteindelijk 
dwingen op te stappen. 
 
Roemeens wordt Moldaafs: De Versterking 
van het Eigen Bewustzijn  
De aanvankelijke tegenstand tegen de 
taalwetten nam echter af eens duidelijk 
werd dat deze ook goede bescherming 
bood tegen inbreuken op de rechten van de 
niet-Moldaafse bevolking, 
niettegenstaande het feit dat de wet heel 
wat ruimte bood voor interpretatie. 
Overigens was één van de eerste acties van 
het nieuwe parlement na de verkiezingen 
van 1994 het afschaffen van de taalwet uit 
1989, zodat taaltesten voor leidende 
ambtenaren niet langer vereist waren, en, 
zoals uit de later verschenen grondwet zou 
blijken, werd Roemeens vervangen door 
het begrip Moldaafs wanneer gesproken 
werd over de staatstaal.  
Dus hoewel de taalwetten uit 1989 reeds 
grotendeels aanvaard waren, werden ze 
toch gewijzigd, zodat ze nog meer in 
overeenstemming kwamen met een 
concept van een multi-ethnische Moldaafse 
staat. 
Eens zowel Transdnjestrië als Gagaoezië 
een republiek hadden uitgeroepen, 
verdween de taalkwestie naar de 
achtergrond, en werden andere breuklijnen 
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veel duidelijker. Op 29 juli 1994 werd een 
nieuwe Grondwet aangenomen, die stelde 
dat “De Nationale Taal van de Moldaafse 
Republiek is het Moldaafs…”. Deze 
definitie was duidelijk een compromis om 
alle partijen te verzoenen, wat toenmalig 
President Snegur deed stellen dat 
“enshrining  ‘Moldovan’ in the 
Constitution had been dictated less by 
scientific than by political reasons… “(5).  
 
Besluit  
Het definiëren van de taal als Moldaafs 
heeft ertoe bijgedragen dat spanningen 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
grotendeels konden worden vermeden, 
aangezien deze term geen dreiging van 
vereniging met Roemenië impliceerde. De 
poging om de Grondwet te wijzigen en de 
officiële taal te vervangen door Roemeens 
zou inderdaad linguïstisch gezien een 
correctere beschrijving zijn, maar dit zou 
een heel aantal bijbetekenissen oproepen, 
en een indruk van dominantie creëren bij 
de niet-Roemeense etnieën. 
De taalpolitiek van de Soviet-Unie heeft de 
mogelijkheid geschapen een 
compromisterm te vinden, die, behalve dan 
voor de Groot-Roemenen, geen politieke 
bijbedoelingen heeft. De niet-Roemeense 
etnieën beseften vrij snel dat de taalwetten 
voldoende bescherming boden, en 
voorkwamen aldus dat het conflict rond 
Bender in 1992 uitbreiding nam naar de 
rest van het land. Vooral de timing van de 
taalwetten heeft erger voorkomen. In 

augustus 1989 was de link tussen 
nationalisme en hervormingsgezindheid 
nog niet zo nadrukkelijk aanwezig, en dus 
kon de Communistische Partij een wet 
aannemen die zowel rekening hield met het 
opkomend nationalisme als met de eisen 
van de verschillende etnieën in het land. 
Een taalwet opgesteld door de latere 
nationalistische en anti-communistische 
regeringen Druc of Sangheli zou er 
waarschijnlijk heel anders hebben 
uitgezien. 
 
(Steven Van de Walle) 
 
(1) Bruchis Michael, One Step Back, Two Steps 
Forward: On the Language Policy of the 
Communist Party in the Soviet Union in the 
National Republics (Moldavian: A Look Back, a 
Survey, and Perspectives, 1924-1980), East 
European Monographs, Boulder, Columbia 
University Press, NewYork, 1982, p. 86. 
(2) King Charles, “The Ambivalence of 
Authenticity, or How the Moldovan Language was 
made”, In: Slavic Review, vol. 58, nr. 1, 1999, p. 
129 
 (3) King Charles, “The Language of Politics and 
the Politics of Language: Moldavian Identity and 
Soviet-Romanian Relations 1985-1991”, In: Revue 
Roumaine d’Etudes Internationales, jg. 26, nr. 2 
(118), 1992, p.137 
(4) Melvin Neil, “Forging the New Russian Nation: 
Russian Foreign Policy and the Russian-Speaking 
Communities of the Former USSR”, The Royal 
Institute of International Affairs; Russian and CIS 
programme, Discussion Paper 50, 1994, p. 9 
(cursivering in origineel) 
(5) Ionescu Dan, “Back To Romanian?”, In: 
Transition, vol. 1, nr. 15, 25/08/1995, p. 56 

 
 
 

Het KIB-werkjaar 1998-1999: Een Balans 
 
 
Het werkjaar van KIB zit er weer bijna op, 
en dus is het tijd om een balans op te 
maken. KIB blijft proberen zich 
inhoudelijk te profileren, wat zich uit in 
een aantal kwalitatief hoogstaande 
voordrachten door experts in hun 
vakgebied.  
 

Verbeteringen tegenover vorig jaar zijn:  
• Reclamestrategie: een nieuwe lay-out 

en huisstijl heeft gezorgd voor meer 
herkenbaarheid 

• Globaal: Het nieuwe formaat oogt veel 
professioneler. Het inschakelen van een 
aparte verantwoordelijke voor Globaal 
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bespaart heel wat kopzorgen inzake 
coördinatie. 

• Medewerkers: Er was een toename van 
het aantal medewerkers, maar de 
opvolging naar het volgende werkjaar 
toe blijft nog steeds moeilijk omdat de 
meeste medewerkers afstuderen. Er 
moet dus geprobeerd worden om meer 
kandidatuurstudenten aan te trekken. 

• Leden: De leden komen uit steeds meer 
verschillende faculteiten, wat het 
interfacultaire karakter ten goede komt. 
We moeten echter blijven proberen 
doorstoten naar faculteiten binnen de 
groep exacte wetenschappen, waar we 
nu slechts minimaal vertegenwoordigd 
zijn.  

 
De discussie-avonden voor een kleine 
groep laten toe dat heel diep op een 
onderwerp kan worden ingegaan, met een 
deskundige ter zake als moderator. Het 
probleem blijft echter om enerzijds er over 
te waken dat de groepen niet te groot 
worden, maar er anderzijds voor te zorgen 
dat de opkomst voldoende groot is. Het is 
duidelijk dat voor deze activiteiten moet 
gezocht worden naar een gepaste 
reclamestrategie.  
 
Volgend werkjaar zal getracht worden een 
aantal van de voordrachten in een nieuwe 
vorm te gieten. We zijn namelijk van 
mening dat een mini-debat tussen twee of 
maximum drie personen meer inhoudelijke 
diepgang kan bieden. Daarnaast is het 
echter wel nodig dat het traditionele groot 
debat blijft bestaan, omdat dit kan fungeren 
als een uithangbord. 
 

Als het gevolg van het grote verloop 
binnen de Leuvense studentenorganisaties 
is het heel moeilijk om contacten te blijven 
onderhouden. Voor KIB is het vooral van 
belang contact te houden met verenigingen 
die actief zijn op hetzelfde werkgebied, en 
kan het handig zijn regelmatig 
bijeenkomsten te houden om de agenda’s 
op elkaar af te stemmen. 
 
De internationale werking komt nog niet 
voldoende van de grond doordat er een 
aantal praktische problemen zijn 
opgetreden in verband met de registratie 
van de internationale koepel. De 
samenwerking met gelijkaardige 
verenigingen in het buitenland kan onze 
leden heel wat voordelen bieden, maar het 
is belangrijk dat de activiteiten in Leuven 
blijven primeren, temeer daar we slechts 
over een beperkt aantal medewerkers 
beschikken. 
 
 
Tenslotte houden we eraan alle 
medewerkers te bedanken., en wensen we 
alle studenten veel succes in de 
examenperiode. We hopen iedereen in het 
volgende werkjaar weer te mogen 
verwelkomen. Beschouw dit laatste ook als 
een oproep aan iedereen die zich geroepen 
voelt zich volgend jaar in te zetten in de 
kringwerking. 
 
 
Kris Maasen, Uittredend Voorzitster  
 
Serge Beel, Kandidaat Voorzitter 
 
 
 

 
 

OVERZICHT ACTIVITEITENKALENDER 1998-1999  
 
Woensdag 21 oktober: dhr. Chawki Armali, Palestijns Vertegenwoordiger, "Palestine: Futur 
d'un pays"  
 
Donderdag 29 oktober: Franklin Devrieze, Kosovo-expert van Pax Christi (internationale 
vredesbeweging) over “Kosovo: de best voorspelde oorlog?” 
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Maandag 9 november: Luc Humblé, projectcoördinator internationale acties van het Rode 
Kruis , "De zin en onzin van noodhulp"  
 
Donderdag 26 november: ronde tafelgesprek met Claudette Werleigh, voormalig premier van 
Haïti; aanvullend: discussie over Irak  
 
Dinsdag 1 december: "Het Groot Rusland debat II", ism Instituut Europees Beleid 
 
Woensdag 2 december: Lt-Gen. Schoups, "Peacekeeping en de nieuwe rol van de 
strijdkrachten"  
 
Dinsdag 8 december: infoavond "Werken in het Buitenland", ism Kerncel Tewerkstelling 
KULeuven  
 
Dinsdag 5 januari: Ronde tafelgesprek met Veerle De Leeuw, Vlaams Economisch 
Vertegenwoordiger in Letland en Litouwen  
 
Donderdag 14 januari: bezoek NAVO en SHAPE  
 
Dinsdag 19 januari: infoavond "Diplomatie", ism Kerncel Tewerkstelling KULeuven 
 
Woensdag 3 februari: bezoek Europees Parlement  
 
Woensdag 10 februari: "Beter Betrekkingen dan Verrekkingen" Fuif i.s.m. de Aanvullende 
Opleiding Internationale Betrekkingen (Cuythoek)  
 
Dinsdag 16 februari: "Het Europees Asielbeleid", door het UNHCR  
 
Dinsdag 2 maart: Voordracht door Réginald Moreels, Staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking  
 
Donderdag en vrijdag 4 en 5 maart: Studiereis naar Den Haag met bezoeken aan UNPO, 
Instituut Clingendael, Tweede Kamer en Joegoslavië-Tribunaal  
 
Dinsdag 30 maart: Ambassadeur van Polen: "How to Benefit from NATO and EU 
Enlargement?" 
  

China op de drempel van de 21e eeuw: een evaluatie 
De overdracht van Hong Kong van Britse 
in Chinese handen begin '98 was vanuit 
verschillende oogpunten betekenisvol. Op 
het internationale toneel reflecteerde het  
blijvende onvermogen van de Westerse - in 
dit geval Britse - beleidsvoerders om de 
wereldpolitiek volledig naar hun hand te 
zetten. Tevens stond het symbool voor het 
toenemende belang van "Azië" in de 
geopolitieke wereldverhoudingen. 

Ook vanuit een ander oogpunt was deze 
gebeurtenis belangwekkend. De 
triomfalistische recuperatie van het 
"liberaal kapitalistische" Hong Kong in het 
volgens sommigen "orthodox  
 
communistische" China schudt een aantal 
gangbare politieke noties ernstig door 
elkaar. Hoe kunnen we deze schijnbare 
tegenstrijdigheid verklaren? De 
diplomatieke stellingnames van het 
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Chinese regime lijken enkel te verklaren 
op basis van een correcte inschatting van 
het ontstaan en de aard van de 
"Volksrepubliek" die Mao Zedong in '49 
zou vestigen.  
Het verloop van de Chinese revolutie hangt 
op een organische manier samen met het 
lot van de Russische oktoberrevolutie. 
Haar doelstellingen en methoden zijn op 
een essentiële manier verbonden met de 
politieke invloed van het opkomende 
stalinisme, vooral in de jaren '20 en '30. 
Om het karakter van de beweging die Mao 
in '49 aan de macht zou brengen te 
begrijpen, is het daarom noodzakelijk om 
kort in te gaan op het ontstaan en de 
ontwikkeling van de Russische 
oktoberrevolutie.  
Cruciaal in het welslagen van de 
massabeweging die in de loop van '17 een 
coalitie-regering van bolsjevieken en 
linkse sociaal-revolutionairen aan het 
bewind brengt, is een reeks van factoren. 
Allereerst is er de uitzichtloze impasse van 
de op imperialistische overheersing 
gerichte Eerste Wereldoorlog. In Rusland 
wordt die situatie nog verergerd door het 
blijvende  
voortbestaan van een even verouderde als 
repressieve tsaristische dictatuur. 
Bovendien slaagt geen enkele van de          
pro-kapitalistische formaties erin om, in de 
ogen van de massa van arbeiders en 
boeren, een valabel alternatief voor te 
stellen.  
De openlijk rechtse, op de burgerij 
steunende partijen aarzelen om op een 
consistente manier het tsaristische bestel te 
vervangen door een moderne, 
parlementaire republiek. Ze vrezen een 
beweging in gang te zetten die aan hun 
controle zou ontsnappen. Bovendien 
hebben ze geïnvesteerd op het platteland, 
terwijl de adel en de feodale landheren - 
sociale basis van het tsarisme - hadden 
geïnvesteerd in de industrie. De Russische 
burgerij kan de arbeiders - die er al vroeg 
zijn in geslaagd om hun eisen politiek te 
vertalen - niet leiden tegen het tsarisme. 
Net zomin kan ze de leiding nemen van de 

boeren, gezien ze verstrikt zit in een web 
van belangen met de feodale heren. Ze 
vreest een ondermijning van de 
productierelaties in gelijk welke vorm.  
De gematigde socialisten (mensjevieken en 
sociaal-revolutionairen) domineren 
aanvankelijk in de door arbeiders en 
soldaten opgeworpen "sovjets" - 
democratisch verkozen raden die zich meer 
en meer beginnen om te vormen tot een 
alternatieve staatsmacht, een parallelle 
administratie - maar willen al de sociale 
kwesties op de lange baan schuiven. De 
oktoberrevolutie van '17 realiseert formeel 
de wil van de massa van arbeiders en 
soldaten om hun lot in eigen handen te 
nemen, onder leiding van de enige 
politieke organisaties die zich daartoe 
uitdrukkelijk bereid hadden verklaard - de 
bolsjevieken (met als spilfiguren Lenin en 
Trotski) en de linkse 
sociaal-revolutionairen. De socialistische 
machtsovername wordt ondersteund door 
agrarische en nationalistisch geïnspireerde 
bewegingen die klassieke 
verwezenlijkingen van de - in Rusland 
onvervulde - burgerlijke democratie 
realiseren: land aan de boeren (afschaffing 
grootgrondbezit) en het recht op 
zelfbeschikking van de door het tsarisme 
onderdrukte volkeren. Onder auspiciën van 
de bolsjevieken - de linkse 
sociaal-revolutionairen verlaten de 
regering uit protest tegen het vredesverdrag 
met Duitsland - raken "democratische" en 
"socialistische" taken met elkaar 
vervlochten. Als enige garantie voor een 
volwaardige socialistische samenleving 
stelt de door meer dan 20 buitenlandse 
legers overweldigde Sovjetstaat haar hoop 
op de revolutie in het Westen.  
Het uitblijven van de socialistische 
transformatie in het Westen heeft 
verreikende gevolgen in Rusland. Onder 
druk van de oorlogssituatie wordt de 
"sovjet-democratie" op een ernstige manier 
uitgehold. 50% van de arbeidersklasse - 
drager van Oktober - laat het leven 
tegenover de Witte Legers. Meer en meer 
beginnen de oude, tsaristische 
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functionarissen zich in het staatsapparaat te 
nestelen. Elke nederlaag van het 
internationale socialisme sterkt dit 
conservatieve stratum in haar politieke 
zelfvertrouwen. Steunend op het isolement 
van Rusland, de uitputting en culturele 
achterstand van de massa van de 
bevolking,... zal Stalin - na de dood van 
Lenin - met zijn theorie van het 
"socialisme in één land" steeds bewuster 
de wensen en verzuchtingen van de 
opkomende bureaucratie gaan vertolken.  
 
Vooral de nederlaag van een 
arbeidersopstand in Duitsland, in '23, zou 
de aandacht van de geleidelijk in Stalins 
vaarwater komende Communistische 
Internationale (Comintern) naar Azië 
beginnen te verleggen. De bureaucratische 
Sovjet-leiders zijn er steeds minder op uit 
om de arbeidersbeweging van deze landen 
vooruit te helpen: ze zoeken in de eerste 
plaats naar diplomatieke bondgenoten die 
de machtsuitbreiding van het Westen 
kunnen tegenwerken. In China zag Stalin 
de burgerlijk-nationalistische Kwomintang 
(KMT) als het instrument bij uitstek om de 
macht van het via de lokale "warlords" 
opererende Britse imperialisme een slag 
toe te brengen. De nog jonge, maar begin 
jaren '20 snel ontwikkelende Chinese 
Communistische Partij (CCP) wordt 
daarom aangeraden om zich - op basis van 
individueel lidmaatschap - in de KMT op 
te lossen en zo de strijd voor nationale 
onafhankelijkheid vooruit te helpen. 
"Socialisme" was volgens de                
Sovjet-adviseurs in China niet aan de orde. 
Daarvoor was het land industrieel te 
beperkt ontwikkeld. 
Deze strategie verschilde duidelijk van die 
van de - zich op het marxisme beroepende 
- Russische bolsjevieken.  
Lenin, en ook Trotsky, hadden altijd 
gewezen op de fundamenteel niet 
vooruitstrevende rol van de Russische      
pro-kapitalistische formaties. Om zich te 
verdedigen tegen de opkomende 
arbeidersbeweging waren deze verplicht 
om op het tsaristische staatsapparaat te 

steunen. Enkel een alliantie van arbeiders- 
en boerenpartijen kon de "democratische" 
taken dragen (land aan de boeren, 
democratische republiek, 
zelfbeschikkingsrecht voor de diverse 
nationaliteiten, ...). Samenwerking met 
burgerlijke partijen kon enkel op een 
tijdelijke en voorwaardelijke basis: hun 
fundamentele belangen waren tegengesteld 
aan die van de arbeiders en boeren.  
Het belangrijkste verschil tussen Lenin en 
Trotsky was hun inschatting van het 
karakter van dit "arbeiders en 
boeren-regime". Welke klasse zou 
domineren? Volgens Lenin zou het sociale 
gewicht van de boeren een 
doorslaggevende rol spelen - waardoor het 
raamwerk van het kapitalisme in eerste 
instantie niet kon worden overschreden. 
Een democratische revolutie in Rusland 
zou wel een enorme impuls geven aan de 
socialistische revolutie in het Westen. Op 
zich weer de voorwaarde voor een 
succesvolle, socialistische transformatie in 
het industrieel en cultureel achtergebleven 
Rusland.  
Trotsky wees er echter op dat de 
boerenstand - gezien haar intermediaire 
positie en heterogene samenstelling (de 
rijkere lagen volgden de burgerij, armere 
boeren schaarden zich veeleer aan de kant 
van de arbeidersklasse) - historisch nooit in 
staat was om een onafhankelijke politieke 
rol te spelen. Haar politieke leiding - veelal 
de plattelandsintelligentia - zou zich in 
meerderheid niet van de invloed van de 
burgerij los kunnen maken, en dus ook niet 
het land van de feodale heren aan de 
individuele boeren kunnen geven. Het 
verloop van de Russische revolutie 
bevestigde dit perspectief: enkel de in 
oktober '17 aan de macht komende 
arbeidersklasse kon het land aan de boeren 
en de onderdrukte nationaliteiten hun 
vrijheid geven. Van democratische ging 
men over naar socialistische maatregelen - 
geplande economie en arbeiderscontrole in 
de bedrijven - om vervolgens een oproep te 
doen aan de internationale 
arbeidersbeweging om dit proces te 
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vervolledigen (Trotsky's theorie van de 
"permanente revolutie").  
 
In China - dat zich in essentie in dezelfde 
positie als Rusland bevond - neemt de 
stalinistische Comintern afstand van deze 
principes van onafhankelijke 
klasse-organisatie en programmatorisch 
zelfbeschikkingsrecht. De CCP - jong, 
onervaren en materieel afhankelijk van 
Moskou - wordt politiek en organisatorisch 
onderworpen aan de KMT van Tsjang     
Kai-shek. Stalin beschouwt Tsjang's partij 
als zijn meest getrouwe diplomatieke 
bondgenoot in China. In de Chinese 
revolutie van '25-'27 zou deze politiek - 
binnen de Russische leiding enkel 
stelselmatig bekritiseerd door een meer en 
meer gemarginaliseerde Trotsky - 
desastreuze gevolgen hebben. 
Vanaf '25 kent de arbeidersstrijd een 
nieuwe opleving. Massale, 
anti-imperialistische stakingen en 
demonstraties volgen elkaar in hoog tempo 
op. Sjangai, Canton en Hong Kong vormen 
het middelpunt van het protest. De Chinese 
kapitaalbezitters stellen vast dat hun 
conflict met de arbeidersklasse 
fundamenteler is dan dat met de 
imperialistische grootmachten. In hun 
eigen partij - de KMT - weerspiegelt zich 
dit in een toenemende druk om met de 
communisten af te rekenen. 
Comintern-gezant Borodin maant de CCP 
aan om haar politieke en sociale eisen te 
matigen: de pro-kapitalistische KMT-top - 
die volgens Stalin een "partij van arbeiders 
en boeren" leidde - mag niet nodeloos 
worden afgeschrikt. Deze maneuvers 
mogen echter niet baten: in maart '26 
pleegt Tsjang Kai-shek een 
anti-communistische coup in Canton. 
CCP-leden worden gearresteerd, er vindt 
een raid plaats tegen het "Canton-Hong 
Kong"-stakingscomité, Sovjet-adviseurs 
krijgen huisarrest,... Trotskistische 
oppositieleden binnen de CCP die de 
onafhankelijke organisatie van de arbeiders 
bepleiten, worden door Borodin wandelen 
gestuurd. De Russische bureaucratie acht 

de KMT een waardevoller steunpunt in 
China dan de eigen communistische partij. 
Enkel de bloedige onderdrukking van de 
arbeidersbeweging van Sjangai, in april 
'27, brengt Stalin weer op andere 
gedachten. 
Nu de Comintern haar opportunistische lijn 
volledig heeft uitgeput, maakt ze een 
sprong naar het directe tegendeel:           
ultra-links avonturisme. Stalin gebiedt de 
CCP een politiek van putschistische 
opstanden uit te werken. De roemloze 
nederlaag van deze opstanden, o.a. in 
Nanchang en Canton, brengt de partij tot 
een fundamentele koersverandering. De 
CCP maakt een einde aan haar oriëntatie 
op de arbeidersklasse en verlegt - op basis 
van Mao's guerrilla-taktiek - haar sociale 
basis naar het platteland.  
Deze ontwikkeling zou binnen de partij 
niet onbesproken blijven. Volgens het 
klassieke marxisme bepalen de levens- en 
werkomstandigheden van de 
arbeidersklasse, geconcentreerd en een 
gemaakt door het moderne kapitalisme, 
haar collectieve bewustzijn. De boer, zo 
werd gesteld, blijft in zijn strijd tegen het 
feodalisme een kleine bezitter: de bij de 
verdeling van het land mogelijk 
conflicteuze  belangen tussen de boeren 
onderling voedt, in laatste instantie, hun 
wederzijds wantrouwen. Bij de 
arbeidersbeweging bestaat er een tendens 
om, eens in actie, industrie en diensten te 
nationaliseren en vervolgens - gezien haar 
concrete inzicht in de internationale 
arbeidsverdeling - de strijd te 
internationaliseren. De gemiddelde boer 
wil bij een overwinning de buit verdelen. 
Verder dan zijn eigen dorpsgrenzen denkt 
hij, vanwege zijn objectieve levenssituatie, 
bijna nooit. Volgens het klassieke 
marxisme was de boer hoogstens in staat 
tot revolte. Enkel op basis van het 
leiderschap van de arbeidersklasse, en haar 
strijdmethoden, bestond er een 
mogelijkheid om de samenleving in 
socialistische zin om te vormen.  
De lotgevallen van Mao's guerrillaleger op 
het Chinese platteland zijn wisselend. De 
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door de CCP veroverde gebieden steunen 
op een primaire overlevingseconomie en 
blijven onderhevig aan de wetten van de 
markt. Partijkaders die de dorpelingen van 
de landhervormingen moeten overtuigen, 
balanceren dikwijls tussen de plaatselijke 
klassebelangen in. Rijke kooplui en 
gewezen grootgrondbezitters behouden in 
de "rode zones" veelal hun machtspositie: 
De banden van dit stratum met de externe 
markten zijn van vitaal belang voor de 
rurale "sovjets". De arme boeren en het 
landbouwproletariaat dienen aan hun 
onmiddellijke belangen te verzaken om de 
kooplieden en rijke boeren niet te 
vervreemden. Op momenten van sociale 
mobilisatie zullen de Chinese stalinisten 
dan weer wel op de armere boerenlagen 
gaan steunen, zonder er evenwel de 
democratische expressie van te zijn. 
Vanaf het uitbreken van de Sino-Japanse 
oorlog ('37-'45) kent de CCP een 
exponentiële groei: van 40.000 in '37 tot 
1.210.000 in '45. De stelling dat Mao onder 
druk van de massabeweging van arbeiders 
en boeren werd gedwongen om tegen de 
richtlijnen van Moskou in te gaan, moet 
sterk worden gerelativeerd. Zolang Stalin 
in een finale confrontatie tussen de KMT 
en de CCP een verstoring van de 
internationale machtsbalans bleef zien, zou 
Mao op een vergelijk met Tsjang Kai-shek 
aansturen. Pas nadat Tsjang zelf alle 
bruggen heeft opgeblazen, in oktober '47, 
proclameert de CCP op basis van een 
radicaal agrarisch programma de 
omverwerping van de KMT. Deze 
beslissing viel samen met de linksere koers 
die het stalinisme in Oost-Europa was gaan 
varen, met o.a. nationaliseringen en de 
oprichting van de Kominform, als reactie 
op het Amerikaanse Marshall-plan. 
Hoewel Stalin nog altijd hoopte op een 
compromis met de KMT in een later 
stadium was het duidelijk dat Mao, 
steunend op een onafhankelijke 
massabasis, in de loop van '49 op de 
machtsovername af zou stevenen. 
Steunend op het boerenleger gaat de CCP 
de steden binnen met het doel haar eigen 

macht te vestigen door tussen de 
verschillende klassen te manoeuvreren. In 
eerste instantie leunt ze op de 
werkgeversorganisaties, om - op een 
repressieve manier - elke evolutie in de 
richting van arbeidersdemocratie te 
verhinderen. Mao's model is stalinistisch 
Rusland, niet de sovjet-republiek van 
oktober '17. Later gaat ze indirect op de 
arbeiders steunen, om zo de industrie te 
nationaliseren. Het resultaat is een 
bureaucratisch misvormde arbeidersstaat, 
een lokale variant van het stalinisme. De 
grote omwenteling vindt wel plaats met de 
steun van de meerderheid van de 
bevolking, maar zonder haar actieve 
controle. De macht komt op een 
ondemocratische manier in handen van een 
geprivilegieerde, heersende kaste te liggen: 
Mao's leidende partijkader. Het zijn de 
nationaal beperkte belangen van dit 
heersende stratum die China's 
internationale politiek zullen beheersen. 
De nationale begrensdheid van de ideeën 
van de CCP vindt, gekoppeld aan haar 
ideologische stalinisme ("socialisme in één 
land") een voedingsbodem in het feit dat 
niet de arbeidersbeweging maar de 
boerenstand als drager van de revolutie 
wordt naar voor geschoven: de sociale 
klasse die het minst van al in staat is tot de 
ontwikkeling van een internationalistisch 
bewustzijn.  
Toch zou de Volksrepubliek China in haar 
aanvangsjaren steun verlenen aan 
"nationale bevrijdingsbewegingen" in de 
zgn. Derde Wereld. Het is evenwel 
tekenend dat ze enkel die bewegingen 
steunt die het exclusieve - veelal op 
stalinistische leest geschoeide - 
guerrilla-model volgen. Op die manier, 
meent Mao, kan de positie van het Westen 
in de regio worden verzwakt, zonder dat de 
eigen belangen fundamenteel in het 
gedrang komen. De noodzaak van een 
socialistische transformatie in het 
geïndustrialiseerde Westen, voor 
traditionele marxisten van centraal belang, 
wordt geminimaliseerd. Wanneer de 
Hongaarse arbeiders in '56 de stalinistische 
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bureaucratie opzij proberen te schuiven, 
zal Mao het onderdrukken van deze 
opstand zonder voorbehoud ondersteunen. 
In de loop van de jaren '50 gaat het 
Chinese regime tegenover kapitalistische 
staten uit de koloniale wereld steeds meer 
een pacificatie-politiek voeren. Tijdens de 
Afro-Aziatische conferentie van 
Bandoeng, in '55, geeft Zhou Enlai te 
kennen dat de aanwezige landen niet 
dienen te vrezen voor door Peking 
gesteunde "revolutionaire expansie". Het 
internationale prestige van China bij 
koloniale regimes in Afrika en Azië gaat er 
snel op vooruit, de "containment"-politiek 
van de V.S. lijkt tijdelijk doorbroken. 
Vanaf de tweede helft van de jaren '50 
opteert Mao voor een meer agressieve 
buitenlandse politiek. Dit uit zich o.a. in 
militaire aanspraken op Taiwan en Indië. 
Deze radicale pose vertegenwoordigt niet 
alleen een poging om, binnen het 
"communistische" blok, het ideologische 
leiderschap van de Sovjet-Unie te 
betwisten. Peking's verbale radicalisme 
steunt voor een deel ook op de groeipijnen 
van een nog niet geconsolideerde 
stalinistische kaste (eind jaren '50 was 
China het toneel van de desastreuze Grote 
Sprong Voorwaarts - een autocratisch 
opgelegde poging tot collectivisatie van de 
landbouw). Ideologische reflectie berust 
voor Mao vooral op een rationalisering van 
China's nationale belangen. Aan de basis 
van de gewapende 
"Sino-Sovjet"-confrontaties uit de jaren '60 
liggen geen "ideologische" geschillen, 
maar de tegengestelde belangen van twee 
nationalistisch geïnspireerde heersende 
kasten.  
De Chinese veroordeling van het 
Sovjet-Russische "revisionisme" slaagt er 
niet in om het opportunisme van China's 
eigen internationale politiek te bedekken. 
Het zogenaamde "anti-imperialistische 
eenheidsfront" tegen de V.S. is veelal een 
instrument om steun aan autocratische 
kapitalistische regimes te rechtvaardigen 
(b.v. aan Nasser in Noord-Afrika). In 
Indonesië zou de onderwerping van de 

Communistische Partij aan de "radicale 
nationalist" Soekarno in '66 leiden tot het 
decimeren van een half miljoen 
communisten tijdens een coup door het 
leger. Eind jaren '60 beschouwen de 
Chinese stalinisten het Russische 
"sociaal-imperialisme" als hun 
belangrijkste tegenstrever, wat tot nauwere 
politieke banden leidt met de V.S. (in '71 
zou deze zelfs de opname van China in de 
VN-Veiligheidsraad bepleiten). In '78 
brengt de toenadering tussen Vietnam en 
de Sovjet-Unie de Chinese leiding ertoe 
om de genocidale Rode Khmers van Pol 
Pot te ondersteunen. Daarnaast zal Peking's 
"anti-hegemonie"-strategie tegen de 
Sovjet-Unie haar tot een sympathisant van 
de Navo maken en een financieel 
geldschieter van de Afghaanse 
Mudjahedin. In haar buitenlands beleid 
staan voor het Chinese regime niet zozeer 
de belangen van arbeiders of arme boeren 
centraal, maar de macht en het prestige van 
een geprivilegieerde, stalinistische kaste. 
Om de beperkingen van de bureaucratisch 
geplande economie te overstijgen, kiest 
Deng Xiao-ping sinds '79 voor 
geleidelijke, pro-kapitalistische 
hervormingen - in de eerste plaats op het 
platteland. Daardoor kan de uitverkoop van 
staatsindustrieën, die in het Oostblok de 
overgang naar een burgerlijk-democratisch 
bestel had gefaciliteerd, tijdelijk worden 
uitgesteld. Naast de 
landbouwhervormingen is het vooral de 
influx van buitenlands kapitaal die als 
centrale component van Deng's "open 
deur"-politiek de economische groei zou 
stimuleren. In speciaal ingerichte 
kustzones creëert het Chinese regime voor 
buitenlands kapitaal aantrekkelijke 
investeringsvoorwaarden. Het 
gecombineerde totaal van buitenlandse 
leningen en directe buitenlandse 
investeringen stijgt van 2,4 miljard dollar 
per jaar in '83-'85 tot 10 à 11 miljard dollar 
in '90 (1). Deze hervormingen gaan echter 
gepaard met toenemende sociale 
polarisatie, stijgende criminaliteit en 
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corruptie en een ondermijning van de 
verworvenheden van de planeconomie. 
Er bestaat een toenemende druk van zowel 
buitenlandse investeerders als inheemse 
kapitalistische belangengroepen om ook op 
China's enorme binnenlandse markt 
toegelaten te worden. het 15e Congres van 
de CCP in '97 vertegenwoordigt op dit vlak 
een breuklijn. De Chinese leiding kiest 
voor een massaal programma van 
privatisering op basis van een rudimentaire 
"sink or swim"-filosofie: 117.000 van de 
118.000 "state owned enterprises" wil ze 
op de vrije markt werpen. De inlijving van 
Hong Kong wordt gebruikt om de 
invoering van liberale marktprincipes te 
vergemakkelijken. Tegelijkertijd vreest het 
Chinese regime de sociale en politieke 
gevolgen van deze optie. Zeker tegen de 
achtergrond van de Aziatische financiële 
crisis, die de economische groei dreigt te 
stremmen.  
 
Azië wordt geopolitiek traditioneel 
gedomineerd door het samenspel tussen 
China, Japan en de V.S. 
Handelsbetrekkingen tussen de V.S. en 
China dienen momenteel als glijmiddel 
voor hernieuwde diplomatieke 
betrekkingen. Japan, zwaar getroffen door 
de "Aziatische crisis", ziet in China een 
even waardige, regionale concurrent 
opduiken. Tegelijkertijd maakt het 
vermeende "socialisme met Chinese 
karakteristieken" plaats voor een 
nauwelijks getemperd Groot 

Han-nationalisme (ook op Taiwan heeft 
Peking zijn oog laten vallen). De integratie 
van China in de wereldmarkt zal de 
ongelijke economische ontwikkeling van 
de verschillende delen van het land nog 
versterken, met politieke desintegratie in 
het vooruitzicht. Dit alles tegen de 
achtergrond van een uiterst explosieve 
sociale situatie. China is vandaag van 
centraal belang in de internationale 
relaties. Haar verdere ontwikkeling kan 
niet alleen een beslissende invloed hebben 
op de politieke verhoudingen in Azië, maar 
ook op de hele wereldsituatie. Het zal aan 
de Chinese werkende bevolking zijn om de 
organisaties te creëren waarmee ze zich in 
de komende politieke stormen recht kan 
houden.  
 
(Peter Delsing, licentiaat politieke wetenschappen) 
 
(1) Lynn Walsh, "The Chinese Puzzle", p. 27 in: 
Militant International Review 56 ('94) 
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