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Voorwoord 

Mijn eerste poging tot het schrijven van een voorwoord. Nooit gedacht dat mij dat te beurt 
zou vallen: eindelijk een bevestiging dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn... Maar hoe 
begin ik eraan? Zou ik u aanspreken met ‘geachte KIB-ers’ of het eerder persoonlijk 
aanpakken bvb. ‘liefste Peter’. Misschien beter geen aanspreking, dilemma’s brengen mij in 
de war (en ik heb al hoofdpijn). En dan nog iets: moet ik dit voorwoordje grappig trachten 
aan te pakken of het liever ernstig houden? In de huidige schizofrene crisis waarin ik mij 
bevind, is het ook hier onmogelijk een gegronde keuze te maken. Misschien doet het er 
helemaal niet toe...  
 
Laat ik maar gewoon beginnen met de voorstelling van dit nummer. Aangezien u op de vorige 

pagina een inhoudstafel bent tegengekomen, weet u al wat u hier zoal kan vinden. Maar toch een 

woordje uitleg (waarvoor dient een voorwoord anders?). In een eerste artikel worden, op basis van 

recente verkiezingsuitslagen, de kansen op een democratische vrede in Bosnië ingeschat. Welke 

lessen moet de internationale gemeenschap hieruit trekken? Terwijl in Bosnië al vooruitgang 

geboekt is, vinden we Algerije terug in een spiraal van geweld waar vooralsnog geen einde aan lijkt 

te komen. En alsof er nog niet genoeg conflicten aan bod gekomen zijn, werpen we nog even een 

blik op Palestina en de moeizame vredesonderhandelingen met Israel. Een land dat nog niet aan bod 

kwam, is Spanje. Onterecht volgens Emilio, een van onze medewerkers van vorig jaar, die dan maar 

een stukje geschreven heeft over zijn land. Vervolgens kan u een mini-reeks vinden, bestaande uit 

twee artikels: ‘nationalisme’ en ‘de desintegratie van de natiestaat’, of hoe een volk haar eigen staat 

wil realiseren. U kan deze theoretische beschouwingen meteen toepassen in ons volgende artikel 

over Kosovo. Verder vindt u een overzicht van de verschillende knelpunten en actoren bij de 

invoering van de Euro. En we eindigen dit nummer met nieuws over onze internationale werking 

binnen FAIR. 

 

Aangezien ik nu toch aan het schrijven ben, zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om uw 

medewerking te vragen. Indien u graag een artikel zou publiceren (misschien hebt u nog ergens iets 

liggen), of eerder een ludieke bijdrage wilt doen, aarzel dan niet (zie practica in colofon). We 

zouden het ook tof vinden om reacties op artikels of activiteiten te ontvangen. I.v.m. onze 

activiteiten proberen we zoveel mogelijk in te spelen op uw wensen en verwachtingen. Liefst 

hebben we dan ook dat u uw eigen ideeën naar voren brengt, best een concreet thema en naam. En 

eigenlijk zouden we het nog toffer vinden wanneer u zelf uw eigen spreker zou uitnodigen. Als u dat 

wat lijkt, kan u gewoon medewerker worden of uw persoonlijke doe-het-zelf kit bekomen via email 

(of eens langskomen). Deze bevat een briefhoofd, voorbeeldinleiding, en verdere uitleg voor het 

vastleggen van een zaal enz. Doe vooral wat u niet laten kunt. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

Kris Maasen 

Voorzitster  
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Activiteitenplanning ‘98-’99 
 
 
 
maandag 9 november: spreker van de internationale werking van het Rode Kruis: “de zin en onzin 
van noodhulp” (MSI 0.08, 20.00 u) 
 
dinsdag 1 december: “Het Groot Rusland debat II”  i.s.m. Instituut Europees Beleid (Zeger van 
Hee, 20.00 u) 
 
woensdag 2 december: Lt.- Gen. Schoups over “Peacekeeping en de nieuwe rol van de 
strijdkrachten”  (MSI 01.08, 20.00 u) 
 
dinsdag 8 december: infoavond “Werken in het buitenland” , i.s.m. Kerncel Tewerkstelling 
KULeuven (Zeger van Hee, 18.30 u) 
 
donderdag 14 januari ’99: bezoek aan NAVO en SHAPE 
 
dinsdag 19 januari ’99: infoavond “Diplomatie” , i.s.m. Kerncel Tewerkstelling KULeuven (Zeger 
van Hee, 19.00) 
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Verkiezingen en Bosnië,  
heeft de internationale gemeenschap haar les geleerd? 

 
De bevolking van Bosnië-Herzegovina kreeg dit jaar de gelegenheid om het beleid van haar 
politieke leiders te evalueren. In het hele proces naar duurzame vrede toe, is dit slechts  één 
van de belangrijke stappen. Economische wederopbouw, terugkeer van de vluchtelingen en 
ontheemden, hervorming van de politieke instellingen, nieuwe grondwet, privatisering, 
ontmijning, vrij verkeer van personen zijn nog enkele andere belangrijke componenten in het 
vredesopbouwproces. In dit artikel gaan we na welke mogelijke consequenties de uitslag van 
de verkiezingen van september ’98 hebben kan voor de toekomst van het land. 
 
Het is niet vanzelfsprekend dat de OVSE 

toezicht houdt (of zal blijven houden) op de 

verkiezingen. De legitimiteit voor de OVSE 

aanwezigheid bij de verkiezingen van ’98 

steunt op de overeenkomsten van de 

Vredesimplementatieraad(1) van november 

’96. Tijdens deze “Peace Implementation 

Council” werd het mandaat van de OVSE om 

toezicht te houden bij de verkiezingen 

verlengd. De OVSE is aldus verantwoordelijk 

voor de registratie van de kiesgerechtigden, de 

registratie van de politieke partijen, coalities 

en onafhankelijke kandidaten, de organisatie 

en de training van de lokale 

verkiezingscomités, de training en het 

uitzenden van ongeveer 2.500 ‘supervisors’, 

het toezicht houden op het tellen en een eind 

oordeel vellen over het verloop van de 

verkiezingen en de geldigheid van de 

resultaten. 

 

Onder druk van de internationale gemeenschap 

(door bijvoorbeeld de financiële kraan dicht te 

draaien) werd in de Republika Srpska van de 

harde lijn afgeweken. Dit vertaalde zich in een 

gematigdere opstelling tav de Dayton 

implementatie, doch geen “U-turn” vanwege 

President Biljana Plavsic. Dit leidde tot een 

breuk met Pale, het zuidelijke gedeelte, waar 

Karadzic achter de schermen de touwtjes nog 

in handen heeft. Tegen september ’98 had de 

Republika ongeveer 5% van de economische 

steun ontvangen die voor haar was weggelegd. 

Een zeer mager resultaat, maar wel een 

belangrijke aanzet. De drie coalitiepartijen 

(SNS, SNSD en SPRS) hadden samen een 

coalitiepartij gevormd, SLOGA, waarmee ze 

naar de verkiezingen zijn gegaan. Samen 

wilden ze de Dayton akkoorden verder 

uitvoeren om met de verkregen economische 

steun de entiteit er weer bovenop helpen. De 

internationale gemeenschap, met name de 

Verenigde Staten, steunde openlijk de 

SLOGA-coalitie en andere partijen die vóór 

Dayton waren. De Servische Democratische 

Partij (SDS) – de partij van Karadzic, nu 

onderleiding van Dragan Kalinic – verzette 

zich tegen de vredesakkoorden. Nikola 

Poplasen van de Servische Radikale partij 

(SRS) was bereid om in te gaan op de Dayton 

akkoorden, maar dan volgens zijn eigen 

interpretatie. Zo verzet hij zich tegen de 

terugkeer van andere etnische groeperingen in 

de Republika Srpska, maar spreekt hij van een 

compensatie voor het geleden verlies van de 

vluchtelingen. 

In de Federatie tussen de Bosnjakken en de 

Bosnische Kroaten liep het ook niet van een 

leien dakje. De Wereldbank coördineert samen 

met de Europese Unie wederopbouwprojecten. 

De infrastructuurwerken zoals wegen, trein, 

energie, watervoorzieningen en 

telecommunicatie zijn sterk verbeterd in 

vergelijking met twee jaar geleden. Het 

politiek klimaat binnen de Federatie was 

echter de jongste jaren labiel. De bereidheid 

om een multi-etnische samenleving tot stand te 

brengen kende ook binnen de Federatie 
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tegenwerking. Voorbeelden zijn initiatieven 

van de Bosnisch Kroatische Democraten 

(HDZ) om de terugkeer van Bosnjakken en 

Serven naar Mostar te verhinderen. Het HDZ 

ijvert voor een terugkeer naar Kroatië van het 

gebied Herzegovina. Hieromtrent is er binnen 

het HDZ onenigheid gerezen. Kresimir Zubak, 

lid van het collectief presidium, heeft zich van 

het HDZ afgescheiden en een eigen partij 

opgericht, het Nieuw Kroatisch Initiatief 

(NHI). Met zijn partij wilde Zubak een 

duidelijk signaal geven dat de Federatie moet 

blijven bestaan en dat de ingeslagen koers 

moet worden vervolgd. De internationale 

gemeenschap reageerde gunstig op dit nieuw 

initiatief.  

Een ander probleem betreft de terugkeer van 

vluchtelingen en ontheemden. Volgens de 

geest van Dayton moet de gecreëerde etnische 

zuivering tenietgedaan worden door middel 

van een multi-etnisch terugkeerbeleid voor 

vluchtelingen. Op dit ogenblik zijn ongeveer 

110.000 van de 1,4 miljoen vluchtelingen 

teruggekeerd, het overgrote deel naar een 

gebied met dezelfde etnische meerderheid als 

zijzelf. Slechts een minderheid is naar de eigen 

woonplaats kunnen terugkeren. Bijgevolg is de 

meerderheid in een totaal nieuwe omgeving 

gevestigd. De terugkeer gebeurde opmerkelijk 

meer naar gebieden in de Federatie dan naar de 

Republika Srpska. In veel gebieden zijn de 

vluchtelingen helemaal niet welkom – ook al 

zijn ze van dezelfde etniciteit. 

Eén van de grootste problemen in de aanloop 

van de verkiezingen was wel de registratie van 

de kiesgerechtigden. Toch bleken de obstakels 

tijdens de registratieperiode moeilijk te 

overbruggen. Een onvolledige lijst van 

kiesgerechtigden had reeds problemen 

opgeleverd tijdens de verkiezingen van 

september ’96 en vorig jaar tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen. Uit deze 

ervaringen wist men hoe gevoelig deze lijst 

zou liggen en dat de minste problemen bij de 

registratie zelf ook wel gevolgen zouden 

hebben voor het vlotte verloop van de 

verkiezingen. 

 

De weken en dagen voor de verkiezingen 

speelt de media een belangrijke rol. De 

mediakanalen werden sterk onder controle 

gehouden door de grote (nationalistische) 

partijen. Zo werd in bepaalde gebieden van de 

Republika de krant een paar dagen later 

geleverd. Deze en andere vormen van 

desinformatie verhinderden dat de lokale 

bevolking een objectief beeld krijgt van de 

evolutie in het land. De OVSE heeft tot enkele 

dagen voor de verkiezingen nog kandidaten 

van de kiezerslijst geschrapt omdat deze 

kandidaten zich niet hadden gedragen conform 

de afgesproken ‘gedragscode’.  

Het verkiezingsweekend van 12 en 13 

september verliep over het algemeen vlot. Het 

enige probleem was dat de OVSE er niet in 

geslaagd was om voor een klein honderdtal 

kiesbureaus de lijsten van de kiesgerechtigden 

tijdig (op het kiesbureau) af te leveren. 

Globaal genomen gaat het hier om een klein 

percentage, maar een organisatie die voor de 

vijfde maal de verkiezingen organiseert weet 

dat ze op dit gevoelige vlak best geen fouten 

maakt. Hoewel er verder geen ernstige 

veiligheidsproblemen zijn gemeld, heeft de 

geloofwaardigheid van de organisatie bij de 

lokale bevolking ernstige schade opgelopen. 

De aanwezigheid van internationale 

supervisors en waarnemers in de kiesbureaus 

was nuttig maar men mag niet vergeten dat ten 

eerste de meeste voorzitters van de 

kiesbureaus de procedures kennen en ten 

tweede het hun proces is. De permanente 

aanwezigheid belet mogelijke fraude maar het 

getuigt niet van veel vertrouwen in de lokale 

bevolking en een grote bereidwilligheid om 

het proces over te laten aan hen. Hopelijk zal 

voor een andere formule gekozen worden bij 

de volgende verkiezingen. 
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De afloop 

Het collectief presidium van Bosnië-

Herzegovina krijgt twee nieuwe gezichten, 

namelijk de gematigde socialist Radisic Zivko 

van de Bosnisch Servische SLOGA coalitie en 

de extreem nationalistische Kroaat Ante 

Jelavic van HDZBiH. Alija Izetbegovic, de 

kandidaat van de Bosnjakken SDA, werd 

herverkozen met 87% van de stemmen 

(511.541 effectieve voorkeurstemmen). Zivko 

Radisic werd met 51% (359.937) van de 

stemmen verkozen, hij had 45.701 (6%) méér 

voorkeurstemmen dan de huidige Bosnisch 

Servische vertegenwoordiger Momcilo 

Krajisnik. Ante Jelavic won overtuigend met 

53% (189.438) van het aantal stemmen tegen 

de tweede kandidaat van de SDP (32%). De 

huidige vertegenwoordiger Zubak kende niet 

het verhoopte succes want hij kreeg slechts 

40.880 voorkeurstemmen (11%). De 

voornaamste verschuivingen liggen ten eerste 

in de vervanging van de gematigde Zubak door 

een duidelijk meer extreem opgestelde Jelavic, 

en ten tweede in de vervanging van de 

extremistische Krajisnik door een meer 

gematigde Radisic. Deze laatste kon reeds in 

’96 rekenen op steun van Bosnjakken en 

Kroaten toen hij opkwam als tegenkandidaat 

van Plavsic. Het is tekenend voor het huidige 

moreel politiek klimaat dat de extremistische 

partijen aan steun verliezen. Hun kandidaten 

hebben inderdaad de verkiezingen gewonnen, 

maar met opmerkelijk minder overtuiging dat 

twee jaar geleden.  

De Presidentsverkiezingen in de Republika 

Srpska projecteren het spiegelbeeld. De 

gematigde Biljana Plavsic (40%) werd aan de 

kant geschoven door de meer radicale 

Poplasen (44%), een verschil van 36.078 

effectieve voorkeurstemmen. In de Nationale 

Assemblee van de Republika Srpska blijft de 

SDS de grootste partij, weliswaar met een 

aanzienlijke achteruitgang(2) (45 zetels in ’96, 

24 in ’97 en nu 19) ten voordele van meer 

gematigde partijen. Het SDS had samen met 

het SRS een alliantie afgesloten waardoor zij 

samen 30 zetels kregen (systeem Saint Lague). 

Het SRS kreeg na verdere verdeling (systeem 

D’hondt) 11 zetels toebedeeld. De gematigde 

partijen hebben een samenwerkingakkoord 

gesloten met de Bosnjakken en de Kroaten 

(een coalitie van 37 zetels(3)). Indien zij erin 

slagen om ook de partij van Radisic (SPRS) te 

overtuigen, vormen ze een meerderheid van 47 

op 83 en kan Dodik als Eerste Minister 

aanblijven. Het is President Poplasen die de 

eerste minister aanduidt en die nieuwe 

verkiezingen kan uitschrijven. Dit laatste zal 

waarschijnlijk niet gebeuren, gelet op de 

dalende trend van de extremisten en radicalen. 

Binnen de Federatie liggen de kaarten anders 

en duidelijker. Ondanks het verlies van de 

extremistische partijen (SDA en HDZ) blijven 

zij dominant. De nieuwe partij van Zubak 

(NHI) maakt een bescheiden intrede in het 

parlement met vier zetels. Kortom, het meest 

in het oog springende resultaat is de nederlaag 

van die partijen die tot hiertoe hebben 

meegewerkt aan het vredesproces (in de ogen 

van de internationale gemeenschap). Het enige 

verzachtende element is de achteruitgang van 

de extremistische partijen. 

 

Hoe moeten we de resultaten interpreteren en 

wat betekenen ze voor de toekomst van het 

vredesproces? Er werd “tegen iets” gestemd. 

Dit “iets” kan zijn Dayton, Plavsic en het 

drukkend beleid van de internationale 

gemeenschap. Ook speelt het kiessysteem mee 

want het systeem van evenredige 

vertegenwoordiging werkt etnisch in de hand. 

Het kiessysteem herdenken past in het kader 

van de vredesopbouw om sentimentale muren 

weg te werken. Een kiessysteem waarin men 

ook voor andere etnische kandidaten moet 

stemmen (4) doorbreekt een onnodige mentale 

muur. Het resultaat van deze verkiezingen 

geeft sterk aan dat het proces eigendom is van 
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de bevolking zelf. Het is niet aan de 

internationale gemeenschap om te bepalen 

wat, hoe en wanneer. De internationale 

gemeenschap moet optreden als “supervisor” 

en niet als dirigent. Zoals de 

verkiezingssupervisor moet de internationale 

gemeenschap het proces volgen, suggesties 

doen bij problemen en serieuze problemen 

aanklagen of eventueel ingrijpen, maar 

tegelijkertijd niet vergeten dat de eigenaar van 

het conflict en van het vredesproces de lokale 

bevolking zelf is. Bij de implementatie van 

Dayton moet meer de nadruk worden gelegd 

op het moreel politiek klimaat en/of het 

wegwerken van sentimentale muren die na de 

oorlog zijn ontstaan. Wat wordt er gedaan om 

het verleden te helen? De oorlog werd 

opgelegd d.m.v. een top-down benadering; de 

vrede kan er slechts komen d.m.v. een bottom-

up benadering. Het probleem van etnische 

veiligheid duidt al sterk aan dat er geen 

subjectieve veiligheid is. Dayton legt de 

nadruk op objectieve veiligheid (IPTF, SFOR 

en nu ook MSU) maar hiermee voelt de 

gewone Bosnische Serviër zich nog niet veilig 

wanneer hij door de Federatie loopt. Hier moet 

men niet enkel met de vinger naar de 

Bosnische Serviërs (SDS of SRS) wijzen want 

het jongste voorbeeld vond plaats in Tasovcici 

– Capljina. Indien de Bosnjakken niet naar 

Capljina en Stolac kunnen terugkeren (HDZ 

beleid) zullen de Kroaten ook niet terug naar 

Konjic en Centraal Bosnië kunnen. Het is 

hoog tijd dat er naast de structurele 

componenten, ook de niet-structurele 

bouwstenen – ofwel de ‘software’ – van 

duurzame vrede aandacht krijgen.  

De kiezers hebben niet tegen Dayton gestemd 

want anders zouden het SDS en het SRS meer 

stemmen hebben gehaald. Het signaal dat de 

kiezers wilden meegeven was dat ze wel voor 

Dayton zijn maar zonder de terugkeer van de 

vluchtelingen en de ontheemden. Poplasen zal 

duidelijk maken dat hij voorstander is van 

Dayton, maar volgens zijn eigen interpretatie. 

Deze houdt in dat er geen terugkeer moet 

komen, maar een compensatie voor het 

geleden verlies van de eigendom. De 

internationale gemeenschap kan hierop 

reageren door Poplasen af te zetten 

(Westendorp heeft deze bevoegdheid), met de 

burgerlijke onrust als gevolg. De ontknoping 

van de politieke machtsverhouding ligt in de 

aanduiding van de Eerste Minister. Kiest 

Poplasen voor Kraijsnik, Dodik of een andere 

kandidaat? De lokale mafia en de – nog vrij 

rondlopende – oorlogsmisdadigers zullen hier 

ook hun invloed uitoefenen.  

De internationale gemeenschap werd duidelijk 

teruggefloten door de lokale bevolking van 

Bosnië-Herzegovina. De verdere aanpak van 

het vredesproces moet meer aandacht hebben 

voor een bottom-up benadering, moet meer 

werken aan het moreel politiek klimaat. De 

moeilijkheden waarmee de internationale 

gemeenschap nu te kampen heeft, heeft ze zelf 

geoogst door haar slechte aanpak vóór en 

tijdens het conflict. Het is duidelijk dat ze haar 

les niet schijnt te leren als we kijken wat er 

allemaal gebeurt in Kosova, door een reeds 

gekende leider, niet?  

 

(Jos De la Haye) 

 
Jos De la Haye is assistent Internationale 
betrekkingen (K.U.Leuven). Hij was tweemaal 
OVSE Supervisor tijdens de verkiezingen in Bosnië-
Herzegovina. 
 
(1) De “Peace Implemenation Council” is de raad die 
toeziet op de naleving van de vredesakkoorden en die het 
vredesproces bijstuurt in het geval er zich problemen 
voordoen.  
(2)Het achteruithobbelen van het SDS begon reeds in Juli 
’97 na de SFOR operatie om een oorlogsmisdadiger op te 
pakken en toen enkele maanden later de media controle 
werd teniet gedaan verloor het SDS aan aanhang en steun 
(ook financiële). Het verlies tijdens de November 
verkiezingen van ’97 was dus niet zo verwonderlijk. 
(3) Dit zijn de Koalicija (15), SNS (12), SNSD (6), 
SDPBiH (2), HDZ (1), NHI (1). 
(4) Zie ook IGC Paper “Changing the Logic of Bosnian 
Politics: Discussion Paper on Electoral Reform”, 10 
March 1998. 
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Algerije aan de rand van de afgrond? 
 
Sinds zes jaar is het Noord- Afrikaanse land Algerije in de greep van een spiraal van 
geweld: fundamentalistisch en nationalistisch geweld laaide sinds 1992 steeds heviger op en 
morbide slachtpartijen onder de Algerijnse burgerbevolking zijn in het dagelijkse leven 
schering en inslag geworden. Het is niet altijd even duidelijk wie van de antagonisten de 
genociden op zijn palmares mag schrijven 
 
Deze tragedie kan en mag geen vervolg 
krijgen, daarover staat de internationale 
gemeenschap duidelijk op één lijn, en de 
Algerijnse kwestie staat nu als één van de 
belangrijkste problemen op verscheidene 
buitenlandse politieke agenda's en toch... ook 
hier lijkt de Europese Unie, de Verenigde 
Naties, de NAVO en de wereld als collectief 
geheel weer te falen en in de fout te gaan.  
 
In dit artikel staat de turbulente en bijwijlen 
bloedige politieke geschiedenis van Algerije 
centraal. We lichten de sluier van het verleden 
even op en starten ons verhaal in 1830.  
 
De Europese mogendheden hadden sinds de 
voltooiing van Reconquista op het Iberische 
schiereiland (1492, val van het laatste 
islamitische bolwerk Granada) geen vuist 
kunnen maken tegen het machtige Ottomaanse 
Rijk, waarvan ook Algerije officieel deel 
uitmaakte. De Franse monarch, Karel X en 
diens eerste minister de Polignac besloten daar 
verandering in te brengen: in 1830 veroverde 
la douce France Algiers en zette zijn opmars in 
het Noord- Afrikaanse land verder. Het duurde 
echter decennia voor Algerije volledig door de 
knieën ging maar ook daarna vonden er nog 
verschillende opstanden tegen Frankrijk plaats. 
Frankrijk deelde autoritair de lakens uit en pas 
rond de eeuwwisseling werd het land 
inschikkelijker jegens haar kolonie; Algerije 
kreeg tot op zekere hoogte bestuurlijke en 
financiële autonomie. De grote religieus- 
culturele kloof poogde de Franse regering te 
dichten door het assimilatiebeginsel te 
huldigen: Algerijnen konden het Franse 
staatsburgerschap verwerven mits volledige 
opgave van de islamitische persoonlijkheid. 
Het spreekt voor zich dat deze politiek maar 
weinig vruchten opleverde. 
Een nationalistische beweging zag in Algerije 
pas laat het levenslicht. Deze vertraging is 

vooral te wijten aan de kloof tussen Berbers 
(de oorspronkelijke bewoners van Noord- 
Afrika) en de Arabisch sprekenden. Pas in 
1936 stampte Messali Hadj de eerste 
Algerijnse nationalistische partij uit de grond: 
Parti du peuple algérien. De Tweede 
Wereldoorlog versnelde de nationalistische 
beweging enorm: begin 1943 stelde Ferhat 
Abbas een manifeste du peuple algérien op, 
met als kernbegrip de autonomie van Algerije, 
maar wel in federatief verband met Frankrijk. 
De eigenzinnige generaal de Gaulle maakte 
echter brandhout van dit manifest. Algerije liet 
de moed niet zakken en de radicalere partij 
Mouvement pour le triomphe des libertés 
democratiques (MTLD) werd boven de 
doopvont gehouden. Deze partij van (alweer) 
Messali Hadj ijverde nu voor een volledige 
autonoom Algerije. 
Deze politieke spanningen werden door de 
slechte sociaal- economische situatie van de 
Algerijnse bevolking nog vergroot. 
Terroristische aanslagen van radicale 
splintergroepen poogden de Franse regering 
onder druk te zetten en betekende een 
voorbode van de echte 
onafhankelijkheidsoorlog. In 1954 werd het 
Revolutionair Comité voor Eenheid en Actie 
(CRUA)opgericht, met als actoren de 
zogenaamde 9 historische leiders van de 
revoluties. Eind dat jaar begon het gewapend 
verzet en de CRUA was ondertussen 
versmolten met de Front de Liberation 
Nationale (FLN).  
De onafhankelijkheidsoorlog zelf verliep in 
twee duidelijke fasen:  
1) tot mei 1958 poogde Frankrijk manu 
militari de opstand te breken. 
2)  in dat jaar wordt de Vierde Republiek 
begraven; de Gaulle (geboorte van het 
presidentieel regime) neemt het roer over en 
start deels officiële, deels geheime 
onderhandelingen. 
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De bekroning van het voortdurende overleg 
vormt het Eiran- akkoord, dat op 18 maart 
1962 wordt ondertekend. Niet iedereen was 
echter even gelukkig met de gevolgde politiek 
van de Gaulle: de Europese ingezetenen zagen 
hun invloed in Algerije als sneeuw voor de zon 
smelten en bundelden samen hun krachten tot 
de OAS (Organisation de l'Armeé Secrète). 
Hun resem (mislukte) opstanden en 
terreuraanslagen konden de bekrachtiging van 
het Eiran- akkoord echter niet verhinderen en 
de OAS liet een spoor van vernieling na in het 
onafhankelijke Algerije. De Europeanen 
verlieten massaal het land en Algerije was nu 
aan zichzelf overgeleverd. Na de plechtige 
proclamatie van de onafhankelijke republiek 
(3 juli 1962) verviel het land echter in een 
anarchistische chaos. FNL- voorman Ben 
Bella wierp zich op als de sterke man en 
maakte tabula rasa van de democratische 
beginselen in de grondwet. De buiten de wet 
gestelde communistische partij en de nieuwe 
partij van Messali                      Hadj : 
Mouvement national algérien zetten hun 
activiteiten dan maar ondergronds verder. 
Het autoritaire regime van Ben Bella steunde 
op volgende cruciale beginselen: arabisme en 
islam, die de fundamenten van de Algerijnse 
identiteit vormden. Algerije knoopte 
diplomatieke betrekkingen aan met Nassers 
Egypte, Castro's Cuba, de USSR en Tito. 
Totaal onverwacht werd Bella door een 
staatsgreep uit het zadel gelicht. Kolonel 
Houari Boumediene nam het roer over en voer 
nog meer dan zijn voorganger een islamitische 
koers. Bijgevolg was hij een felle tegenstander 
van Sadat en diens onderhandelingspogingen 
met het gehate Israël. Algerije werd bovendien 
een ideale uitwijkplaats voor nationalistische 
en revolutionaire groeperingen over de hele 
wereld. 
Na het overlijden van Boumediene ontbrandde 
een machtsstrijd waaruit kolonel Chadli als 
overwinnaar te voorschijn kwam. Het was in 
die periode dat de moslimfundamentalisten 
zich begonnen te roeren maar hun opstanden 
werden door de regering bloedig onderdrukt. 
Eind jaren '80 verslechterde de economische 
situatie van het land aanzienlijk en Chadli 
voerde onder druk van de gebeurtenissen 
fundamentele politieke hervormingen door: het 
FLN werd gedemocratiseerd en het 
meerpartijenstelsel werd ingevoerd. Ook op 

buitenlands vlak viel een kentering te merken: 
het radicalisme werd afgezworen ten voordele 
van een gematigde politiek t.o.v. USSR, V.S. 
en de Magreblanden.  
Dit nieuwe tijdsperk luidde de periode van 
geweld in. In 1989 werd het Front Islamitique 
du Salut (FIS) gelegaliseerd en de FIS- 
kopstukken Abassi Madani en Ali Benhadj 
bouwden hun " Partij van God" ongestoord uit. 
In 1990 werden voor het eerst vrije 
verkiezingen gehouden: het radicale FIS bleek 
tot grote verbazing van velen, niet in het minst 
van het FLN, een meer dan te duchten 
politieke tegenstander. President Chadli trok 
aan de noodrem en schroefde de hervormingen 
op: voor de daarop volgende 
parlementsverkiezingen werd een nieuwe 
indeling van de kiesdistricten ingevoerd en 
zouden er twee stemrondes worden gehouden. 
De regering poogde het FIS door arrestaties en 
opsluitingen te kortwieken, tevergeefs zo 
bleek. De verkiezingen leverden het FIS een 
enorm overwinning op en de machteloze 
Chadli werd door het leger aan de kant 
geschoven. Er kwam nooit een tweede ronde 
in de verkiezingen. Op 9 februari 1992 
kondigde de staat de noodtoestand af. Het FIS 
werd buiten de wet gesteld maar haar militaire 
vleugel Armée islamitique du Salut zette haar 
terreurdaden onverstoord verder. Het 
radicalere GIA (Groupe Islamitique Armée) 
scheidde zich van het verdeelde FIS af. 
Sinds 1992 loopt de kroniek van de 
aangekondigde dood: de paramilitaire groepen 
maar ook het regeringsleger maken zich 
schuldig aan aanslagen en moordpartijen. In 
den beginnen waren de terreuraanslagen 
gericht tegen de regeringspartij FLN maar de 
spiraal van geweld sleurde ook duizenden 
onschuldige burgers met zich mee. Het 
dodenaantal wordt nu al op zo'n 50.000 à 
100.000 doden gerekend (officiële cijfers zijn 
altijd lager).  
Alhoewel er af en toe een klimaat van 
"betrekkelijke vrede" viel op te merken (denk 
aan de   recente "vrijlating" van FIS- leider 
Madani) is van een nationale dialoog nog niet 
veel terecht gekomen. Ondertussen blijft het 
militaire regime o.l.v. generaal Zeroual de 
touwtjes stevig in handen houden. De 
grondwet verbiedt nu uitdrukkelijk religieuze 
partijen (op deze manier zijn verkiezingen 
zonder het FIS op grondwettelijke basis 
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gestoeld). Het regime zelf onderging enkele 
schoonheidsveranderingen (bv. het gehate 
FLN gaat nu door het leven als RND: 
Rassemblement National Democratique) maar 
blijft in wezen even ondemocratisch als 
vroeger. 
 
In het diplomatieke geharrewar omtrent 
Algerije ligt hier misschien een kans voor 

Europa en de Verenigde Staten om hun 
diplomatiek en politiek blazoen na het débâcle 
in Bosnië wat op te poetsen. Of krijgen we ook 
hier weer dezelfde verontschuldigingen? 
 
(Sigrid Degroote) 
 
 

 
 
 

 
 
Activiteitenverslag: 
 

Palestine, “Futur d'un pays” 
 
Heeft het land Palestina een toekomst?  
 
Op deze vraag werd donderdag 22 oktober ingegaan door de Palestijnse vertegenwoordiger 
in België en de Europese Unie, Chawki Armali. Een sluitend antwoord die als 
toekomstvoorspelling zou kunnen dienen heeft hij echter niet kunnen geven. 
 
Het is opvallend dat het in Palestina in feite nog nooit rustig is geweest. De  spreker 
signaleerde bijvoorbeeld al veroverings-oorlogen tijdens de vierde eeuw. En ook recentelijk 
kwam het land weer in het nieuws naar aanleiding van de herdenking van de moord op 
premier Rabin vier jaar geleden. Nu dreigt er een Palestijnse burgeroorlog. Hoe komt het 
toch dat dit land altijd ten prooi is gevallen aan zoveel verscheurdheid? 
 
Eigenlijk is Palestina nooit een zelfstandig 
land geweest. Vier eeuwen lang hoorde het  tot 
het Ottomaanse rijk. Gaandeweg werd dit een 
reus op lemen voeten en de westerse 
mogendheden, vooral Frankrijk en Engeland, 
verdeelden de Arabische gebieden ervan onder 
elkaar. Zo werd Palestina na de eerste 
wereldoorlog een Brits mandaatgebied. 
Maar ook de Joden hebben Palestina bevolkt. 
Vlak na de eerste wereldoorlog woonden er 
nog maar heel weinig.  
 
Vele eeuwen lang waren de Joden in de wereld 
een opgejaagd volk. Door een verkeerde 
interpretatie van het Nieuwe Testament 
werden zij beladen met de schuld voor de dood 
van Christus; ook jaloezie om hun zakelijke 
successen zorgde ervoor dat zij haast continu 
werden beschuldigd van staats- en 
godsdienstondermijnende activiteiten.  Omdat 
zij zo vaak werden opgejaagd en verdreven 

kwam bij sommige Joden het verlangen op 
naar een veilig vaderland. Zo ontstond aan het 
einde van de vorige eeuw de Zionistische 
beweging (1897: eerste Zionistische Congres 
in Bazel op initiatief van Theodor Herzl). 
Verschillende bestemmingen werden 
voorgesteld, maar uiteindelijk koos men voor 
het Bijbelse Palestina. Vlak na W.O. I 
vertrokken de eerste migratiegolven. Op dat 
moment waren er nog maar ongeveer 55000 
Joden, tegenover 500 à 600000 Arabieren in 
het land. De Britse regering schaarde zich 
echter wel achter het Zionistische streven 
(verklaring van Balfour 1917). 
 
Het niet aflatende anti-semitisme leidde in 
Europa tot de verschrikking van de 
uitroeiingskampen in Nazi-Duitsland. Dit gaf 
na W.O. II een geweldige impuls aan de 
Joodse inwijking: er waren toen reeds 500000 
Joden tegenover 1500000 Palestijnen in het 
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land. Op Brits voorstel werd in 1947  door de 
V.N. een geheel onrechtvaardige herverdeling 
van het land doorgevoerd. Dit resulteerde in 
het zogenaamde “vredesproces”, waarbij 66% 
van het land, en meer bepaald de steden, naar 
de Israëli's ging en de rest, vooral 
woestijngronden, naar de Palestijnen. Veel van 
de woestijngebieden werden echter ook nog 
“gekoloniseerd” door het Britse bestuur. Op 14 
mei 1948 volgde de Israëlische 
onafhankelijkheidsverklaring. Dit leidde in 
1948 tot oorlog en een revolte van de 
Palestijnen voor hun bevrijding, met als inzet 
autonomie. 
 
Opeenvolgende oorlogen waren evenzovele 
overwinningen voor Israël. Tot wanhoop 
gedreven Palestijnen gingen dan over tot 
terreurdaden. Chawki Armali benadrukte 
echter dat in vele landen van de derde wereld 
zich de vrijheidsbeweging kon doorzetten 
dankzij terroristische aanslagen, die daarna 
gaan gelden als bevrijdingsacties. Alles hangt 
immers af van het ingenomen standpunt: vele 
Israëlische politici zijn vroeger zelf terroristen 
geweest (tegen sommige ministers liep zelfs 
een aanhoudingsbevel in het buitenland)! 
Hiermee wil spreker het terrorisme niet 
goedpraten, maar wel om begrip vragen.  
 
Na de uitdrijving van de PLO uit Beiroet in 
1982, gepaard gaande met een slachting in de 
vluchtelingenkampen onder bevel van de 
huidige minister van buitenlandse zaken 
Sharon, breekt in de bezette gebieden een 
spontane opstand (intifâda) uit. De Israëlische 
regering ziet blijkbaar in dat onderhandelingen 
onvermijdelijk worden. Dit maakte de Oslo 
akkoorden mogelijk en op 1 juli 1994 doet 
Yasser Arafat zijn intrede in Gaza. Er was een 
overgangsperiode van 5 jaar voorzien voor de 
ontwikkeling van een volledig vredesakkoord 
en een geleidelijke terugtrekking van de 
Israëlische troepen uit Cisjordanië, die 
bijgevolg begin volgend jaar afloopt. 
Inderdaad kwam er op 25 september 1995 nog 
het akkoord van Taba, maar op 4 november 
werd eerste minister Rabin vermoord. Zijn 
opvolger Netinjahoua heeft het 
herverdelingsproces van het land evenwel 

opgeschort en de zogenaamde Oslo-akkoorden 
werden meer en meer dode letter. De datum 
1999 voor een definitieve regeling wordt hoe 
langer hoe minder haalbaar. Te vrezen valt dat 
de Palestijnse frustratie tot nieuwe 
wanhoopsdaden zal leiden.  
 
Zo komen uiteindelijk drie belangrijke vragen 
naar voor die zich vandaag nog altijd stellen. 
Ten eerste: de vraag naar het statuut van de 
Joodse kolonies, die vanuit internationaal 
perspectief allemaal illegaal zijn, mede omdat 
ze bewoond worden door fanatieke, 
bewapende allochtonen. Ten tweede stelt zich 
de vraag naar het statuut van Jeruzalem, de 
bakermat van zowel de Christelijke, 
Islamitische als Joodse godsdienst, met de 
bijkomende moeilijkheid van de annexatie van 
Oost-Jerusalem door Israël. En ten derde is er 
ook het eeuwige probleem van de 
watervoorziening. 
 
Hoe echter iemand als Netinjahoua tot 
onderhandelingen bewegen met als doel 
Israëli's en Palestijnen vreedzaam naast elkaar 
te doen leven, elk in een zelfstandige staat, hij 
die in zijn regering figuren laat zetelen als 
Sharon, die schuld heeft aan de bloedbaden 
tijdens de operatie “vrede voor Galilea” in 
1982 en die nu de verantwoordelijkheid draagt 
voor de uitvoering van het vredesproces, maar 
er tegelijk één van de felste tegenstanders van 
is? 
 
Armali sprak aan het einde met veel bezieling 
zijn geloof uit in de Palestijnen, die een 
capabel en talentrijk volk zijn, een volk dat 
verdient om in vrede te kunnen leven. Nu en 
dan klonk ook een persoonlijke noot door, 
zoals wanneer spreker erop wees dat zelfs in 
het beste geval zijn vaderstad in Galilea nooit 
meer tot het autonome Palestijnse gebied zal 
horen. De Palestijnen verdienen evenwel zoals 
elk volk hun waardigheid en 
onafhankelijkheid! 
 
 
(Diederik Willemans en Prof. Dr. Jan Van 
Reeth) 
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Spain twenty years after 

 
Instead of a country where millions of Europeans have been on holidays, Spain has been the 
odd man out of Europe for a long time. Not only the Pyrenees separated it from Europe, but 
also its political and economic system, which was introverted and closed, above all since 
1936 to 1975, when General Franco died. 
 
Now these times have changed and Spain is one 

of the most pro-European countries, where 

pluralism and democracy are very important 

values. After a complicated and difficult 

transition, where King Juan Carlos played a 

fundamental role, the first democratic elections 

were celebrated in 1977 with Adolfo Suárez as 

Prime Minister and the Spanish Constitution 

enacted in 1978. 

 

However, there were people who didn’t want 

this development, and so, the 23rd february 

1981 a frustrated coup d’état frightened the 

country. Fortunately, it was only a fright.. 

In 1982, Felipe González became Prime 

Minister. The Socialist Party won its elections 

by absolute majority, and one of its first 

successes was the accesion of Spain to the 

European Community in 1985. The Olympic 

Games in Barcelona (1992), Madrid, Capital of 

Culture, and the EXPO in Sevilla meant 

important facts to show the progress all over the 

world. 

 

Notwithstanding, some corruption affairs and 

the “dirty war” against ETA damaged the 

Socialist government, and in 1996 a right 

government got power, whose Prime Minister is 

José María Aznar. 

Now, according to the forecasts, Spain will enter 

the first round of the European Union in 1999, 

with a deficit at 2,2 % , inflation down to 2,1 % 

and a descending public debt. 

On the other hand, actually one of the most 

important problems for Spain, apart from 

unemployment, is the terrorism. The Basque 

separatist group ETA has finsihed with 800 

lives, and in Basque cities, such as Bilbao and 

San Sebastián, many nights some unscrupulous 

youth hurled Molotov cocktails at the offices of 

political parties, libraries, phone boxes and even 

at the police. 

Last year, the executed the young basque town 

councillor, Miguel Angel Blanco.  

However, this enormous nearly six million 

Spaniards took the nation’s street after ETA 

executed a gesture of solidarity unfortunately 

hasn’t stopped the killings. 

Another significant fact is the Spaniard’s 

presence at international level. The secretary-

general of NATO is a Spaniard; So are the 

president of the European Parliament, the EU’s 

negotiator between Israel and Palestine, its 

representative in Bosnia-Herczegovina, and the 

director-general of UNESCO. 

This year will be very important for Spain, 

because it will be a century since Spain lost its 

last colonial territories; the 100th anniversary of 

the birth of the poet Federico Garcia Lorca, and 

the Spanish Constitution will celebrate 20 years. 

So, as José María Aznar has said many times: 

“Spain goes well”. 

 

(Luis Emilio Ramos Jara) 
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De studie van de internationale betrekkingen 

  
Heel wat Europeanen lijden aan een of andere vorm van Eurocentrisme en vergeten dat de 
toekomst van de Unie in grote mate afhankelijk is van haar snel veranderend buitenland. 
Vanuit New Delhi, Beijing, Tokio of Los Angeles is Europa al lang niet meer niet meer het 
centrum van de wereld. De opleiding internationale betrekkingen heeft dan ook als 
doelstelling de studenten wereldwijzer te maken. De studie van internationale betrekkingen 
onderscheidt zich van andere studieprogramma’s op verschillende wijzen. 
 
 Vooreerst is het onderzoeksdomein ‘de 

internationale omgeving’ gekenmerkt door 

stroomversnellingen. Geopolitiek wordt 

verdrongen door chronopolitiek. Het is een 

snel bewegend onderzoeksgebied waarin oude 

analytische denkkaders steeds vlugger dienen 

te worden afgeschreven en vervangen door 

nieuwe. Een tweede kenmerk van de studie is 

dat je niet te maken hebt met een discipline, 

zoals rechten, geschiedenis, sociologie, 

politicologie, maar met een transdisciplinaire 

wetenschap. Het onderzoekt de interactie 

tussen variabelen die in verschillende 

disciplines worden bestudeerd, en dit om een 

beter inzicht te krijgen in bijvoorbeeld: 

internationale integratie en desintegratie, 

oorlog en vrede, politiek economische 

ontwikkeling, democratische transitie en 

ontwikkeling, de ontwikkeling van politiek 

ecologische regimes, enz. Elke discipline ziet 

bepaalde aspecten van de realiteit scherp, 

maar heeft zoals het oog ook blinde vlekken. 

Wie de beperkingen van haar/zijn discipline 

niet kent, kent haar/zijn discipline niet. Een 

derde kenmerk van de studie van 

internationale betrekkingen is dat het niet 

alleen oog heeft voor het verleden en heden, 

maar ook voor de toekomst. De studie van het 

heden en verleden dient vooral om een 

voorzichtiger en vooruitziend beleid te helpen 

formuleren. Ten vierde is de studie van 

internationale betrekkingen 

probleemgeoriënteerd. Wetenschappelijke 

kennis dient wetenswaardig te zijn. Met 

andere woorden moet ons toelaten om 

internationale problemen op een meer 

effectieve manier aan te pakken en/of op te 

lossen. In dit verband is nuttig een 

onderscheid maken tussen verschillende fasen 

in de aanpak van problemen (probleemstelling, 

definiëren van het probleem, analyse van 

oorzaken, genereren van mogelijke 

oplossingen, selectie van objectieve 

criteria…). Een vijfde kenmerk van een 

internationalist is het vermogen om zich in te 

leven in andere werelden ; met andere 

woorden de wereld te leren zien en aanvoelen 

vanuit Nairobi, Bisjkek, Moskou, Washington, 

Teheran, een Islamitisch extremist , een 

vrouwelijk of mannelijk perspectief... Een 

zesde kenmerk van een internationalist is dat 

hij/zij niet alleen over academische kennis 

beschikt, maar ook over 

ervaringsdeskundigheid. Terreinervaring is 

noodzakelijk. Een geneesheer leert zijn niet 

alleen uit boeken, tijdschriften en cursussen, 

maar ook bij middel van dissecties en de 

behandeling van patiënten. Tenslotte mag men 

niet uit het oog verliezen dat toegepaste 

internationale betrekkingen niet volledig kan 

herleid worden tot een wetenschap. Het is en 

zal deels een kunst blijven. Vandaar de 

verwijzingen naar ‘ the art of politics ‘, 

fingerspitzengefül, en veiligheids- en 

vredesarchitectuur. Tenslotte is het 

aangewezen nooit zijn zin voor humor 

verliezen en in te ruilen voor verkrampt 

cynisme. 

 

(Prof. Dr. Luc Reychler) 
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Vergaderkalender 
kalender- kalender- kalender- kalender- kalender- kalender- kalender ‘98 

 
dinsdag 3 november : vergadering in SW, blok A, 01.60, 20.00 u 
dinsdag 17 november: algemene ledenvergadering in SW, blok A, 01.60, 20.00 u

 maandag 30 november: vergadering in SW, blok A, 01.60, 20.00 u 

 dinsdag 15 december: vergadering in SW, blok A, 01.60, 20.00 u 
 
 

Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
 
 

nationalisme 
 

Hedentendage spreken we vaak van nationalisme en nationalistische bewegingen. Maar welke 
lading dekt de vlag nationalisme? De term is voor verwarring vatbaar en dit vormt juist de 
achillespees van het nationalisme. Het lege vat kan ideologisch opgevuld worden, met alle 
kwalijke gevolgen van dien. Vandaar dat we in dit bestek een theoretische uiteenzetting i.v.m. 
nationalisme geven. 
 
Het nationalisme zag het daglicht vanaf het 

begin van de 19de eeuw en betekende toen een 

fundamentele kracht van verandering. 

Nationalisme betekent zoveel als "de ideologie 

en de beweging van een bepaalde natie die 

streeft naar de realisatie van een eigen staat of 

het behoud van de eigen culturele identiteit." In 

de regel zien maar weinig nationale staten het 

daglicht, veel frequenter duiken de 

nationalistische bewegingen op die dit ideaal 

trachten te realiseren. 

Wat is een natie? Waaruit bestaat ze? 

Nationalisten verabsoluteren de etnische 

kenmerken van een volk dat altijd bestaan zou 

hebben (primordialism). Deze opvatting staat in 

schril contrast met de historische ontwikkeling 

en werkelijkheid: naties kunnen, naargelang de 

context, gecreëerd worden of weer van het 

toneel verdwijnen (contextualism). Toch komt 

een natie niet zomaar uit de lucht gevallen. De 

etnie speelt hierin een belangrijke rol. Een 

etnie is "een groep mensen die gemeenschap 

vormen in het bewustzijn van hun historisch 

gegroeide culturele eigenheid." Zes kenmerken 

bepalen wat de etnie inhoudt: de 

gemeenschappelijke geschiedenis, de 
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gemeenschappelijke cultuur, het goed 

afgelijnde grondgebied, een 

gemeenschappelijke naam, de mythe van de 

afstamming en een sterk groepsbewustzijn. In 

zekere zin is lidmaatschap van een etnie een 

determinant gegeven: een individu kan niet 

kiezen om zijn lidmaatschap niet zomaar 

opgeven. 

Wanneer een etnie zich op het politieke forum 

begeeft, spreken we van een natie. Die 

overgang wordt mogelijk als gevolg van de 

modernisering van de samenleving op politiek, 

sociaal-economisch en cultureel vlak. 

Nationalisme is dus een product van het 

moderniseringsproces, maar grijpt vaak terug 

naar elementen die veel ouder zijn dan dat 

(denk aan het primordialism). 

 

Het nationalisme kan drie wegen volgen om 

een nationale staat te scheppen. 

1) van staat- tot - natie route 

deze route is de oudste van de drie en steunt op 

een herdefiniëring van de relatie tussen staat en 

maatschappij binnen bestaande landsgrenzen. 

De natie ontstond uit de wil van de burgers. 

Voorbeelden van dergelijke staten zijn: 

Engeland, Verenigde Staten en Frankrijk. 

2) van etnie- tot staat route 

deze route komt tot stand door unificatie (bv. 

Italië, Duitsland) ofwel door separatisme (bv. 

België) 

3) decentralisatie 

bv. België: Vlaanderen en Wallonië 

 

Elk nationalisme is het resultaat van de 

interactie tussen een civiele en een etnische 

component. Het civiele wijst naar een op 

volkssoevereiniteit gebaseerde moderne staat. 

Het karakter van dit nationalisme is open (bv. 

Verenigde Staten). Het etnische verwijst naar 

het etnische substraat van taal, religie of 

traditie en heeft een meer exclusief karakter 

(beklemtoning van het dominerende aspect bij 

zichzelf, wat kan leiden tot intolerantie) 

 

Het nationalisme kan zich met alle mogelijke 

ideologieën verzoenen, gaande van extreem 

links naar extreem- rechts. Bij zijn ontstaan in 

de negentiende eeuw was het meestal liberaal 

of godsdienstig- traditionalistisch, naar het 

einde toe rechts- revolutionair (integraal 

nationalisme), wat in het interbellum tot het 

fascisme en nazisme als resultaat had. Het 

integraal nationalisme werd theoretisch 

onderbouwd door Charles Maurras (Action 

Française): de natie werd een doel op zich. De 

theorie van Maurras kende in diverse landen 

(bv. Duitsland, de dubbelmonarchie Oostenrijk- 

Hongarije) een hoge vlucht.  

 

De Tsjechische historicus Hroch deelde de 

groei van dergelijke bewegingen in in drie 

opeenvolgende fases. Fase A: herontdekking 

van de cultuur, fase B: propaganda bij het 

brede publiek en fase C: massa- aanhang. Op 

het einde van de 19de eeuw waren veel 

nationalistische bewegingen in deze fase 

aanbeland. De oorlogen van rond die periode 

(bv. tussen Frankrijk en Duitsland in 1870) en 

zeker de Eerste Wereldoorlog moeten we in dit 

bestek bekijken. 

In de naoorlogse periode kende het eerder een 

richting naar socialisme en communisme 

("bevrijdingsnationalisme", bv. Che Gueverra), 

wat sinds de jaren '80 radicaal omsloeg naar 

een extreem-rechts nationalisme. 

 

(Sigrid Degroote) 

 
Gerard, E. en Vos, L. Hedendaagse Geschiedenis, 
Leuven,1996,268 p. 
Vos,L. Eigentijdse Geschiedenis. Cursus, K.U.Leuven. 
dept. Geschiedenis, 1996-97. 
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De desintegratie van de natiestaat 

 
De afgelopen jaren zijn enkele staten gedesintegreerd; denken we bijvoorbeeld maar aan de 
voormalige Sowjetunie, het nu versplinterde ex-Joegoslavië of het kort geleden opgedeelde 
Tsjechoslowakije. De  redenen voor deze recente golf zijn divers: de desintegratie van de 
USSR zorgde ervoor dat het bi-polair wereldbeeld naar de geschiedenis werd doorverwezen 
en de bondgenoot-staten van de vroegere protagonisten hun bron van hulp en een zeker 
voortbestaan zagen verdwijnen. Diezelfde desintegratie zorgde ervoor dat een enorm 
geografisch gebied werd opgedeeld in republieken, nieuwe staten, regio's, etc... die blijkbaar 
niet allen even stabiel blijken te zijn (het schrijnende voorbeeld van Tsjetsjenië zweeft voor 
onze ogen). Daarnaast is de steeds maar verdere uitbreiding van  het democratisch 
gedachtengoed ook diegenen ter ore gekomen die vroeger werden onderdrukt door autoritaire 
regimes die elke vorm van irredentisme, nationalisme of separatisme aan de grond hielden en 
deze democratische ideeën botsen dan ook met die autoritaire staten. Verder is het zo dat in 
veel multi-etnische staten de minderheidsrechten met de voeten worden getreden en deze 
situatie zorgt er samen met steeds ruimere aandacht voor mensenrechten voor dat de etnische 
minderheden worden gesterkt in hun strijd t.o.v. de onderdrukkende staat. En een zeker niet te 
verwaarlozen faktor is de groei van de internationale communicatie waarbij etnische 
conflicten steeds meer aandacht krijgen in de internationale pers; iets wat een versterkend 
element is voor conflicten. Als we dan nog niet uit het oog verliezen dat slechts een vierde van 
de huidige staten uit homogene bevolkingsgroepen bestaat, valt het niet moeilijk te 
voorspellen dat we nog lang niet aan het einde van het probleem zijn. 
 
Dit artikel wil een omschrijving geven van de actoren die betrokken zijn bij het probleem. 
 
Supranationale eenheden. 

Die zien zich geconfronteerd met steeds meer 

staten, iets wat de goede werking van een 

supranationale organisatie zekerlijk niet 

bevorderd, doch enkel de complexiteit ervan. 

De toetredingsprocedures moeten telkens 

opnieuw opgestart worden en er is almaar 

maar grond voor onenigheid tussen de leden; 

een praatbarak-organisatie is niet veraf. Als er 

dan nog met unanimiteit wordt beslist binnen 

de organisatie is inertie een niet te ontwijken 

gevolg. Verder zijn staten soeverein, wanneer 

men ook mondiale problemen wil aanpakken 

zoals luchtvervuiling, mensenrechten, etc... 

dan betekent dit dat men meer actoren zal 

moeten overtuigen om mee te werken aan de 

oplossing van het probleem. 

 

De niet-desintegrerende staten. 

Als we deze opsplitsen in twee groepen, 

enerzijds diegene met een homogene 

bevolking en anderzijds de multi-etnische 

staten, dan zien we dat de eerste groep minder 

problemen heeft met desintegratie van staten 

dan de laatste groep, omdat deze laatste de eis 

naar meer autonomie van  haar 

bevolkingsgroepen probeert in toom te 

houden. Dat zal zeker niet lukken door nieuwe 

staten te erkennen.  

De erkenning van nieuwe staten gebeurt maar 

heel weigerachtig door de internationale 

gemeenschap (de Verenigde Naties in het 

bijzonder, waar de naar autonomie strevende 

regio's een zetel willen bemachtigen want een 

zitplaats daar betekent dat de staat erkend is 

door de internationale gemeenschap), die 

regels opstelde voor de erkenning van nieuwe 

lidstaten. Hoewel die eerder restrictief zijn, 
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hebben ze een bijzonder onprettig effect. Het 

Badinter-comité, opgericht in 1991 onder de 

vleugels van de VN, hield zich met de kwestie 

bezig en stelde dat onafhankelijkheid slechts 

kon geschieden op twee voorwaarden: het 

moet gebeuren binnen bestaande staten en dit 

op een niveau dat reeds een zeker mate van 

autonomie had. Grensoverschrijdend kunnen 

op dit ogenblik dus nog geen nieuwe staten 

aanvaard worden en binnen een bestaande 

staat moet er al een zekere vorm van opdeling 

bestaan die gevolgd kan worden. M.a.w. door 

het territoriaal criterium boven het etnische te 

stellen, staat de deur op een bijzonder wijde 

kier open voor onoplosbare etnische conflicten 

die meerdere staten beheersen: de Koerden in 

Iran, Irak, Turkije; de Hutu's en Tutsi's in 

Rwanda, Burundi en Zaïre; de Pashtuns in 

Afghanistan en Pakistan,... En er zijn nog 

talloze voorbeelden te vinden omdat de 

vroegere koloniale mogendheden de 

staatsgrenzen zo uittekenden dat er geen 

rekening werd gehouden met etnisch 

homogene groepen. Daarnaast is de tweed eis, 

dat een zekere mate van autonomie moet 

bestaaneen betwijfelbare aanmoediging voor 

de multi-etnische staten om hun 

minderheidsgroepen meer inspraak te geven 

door decentralisatie; want dat betekent dat 

deze staten één van de twee voorwaarden zelf 

zouden vervullen. Dit is dus iets wat de lont 

niet uit, maar helaas dieper in het kruitvat 

stopt. 

En dan is het zeker niet onbelangrijk te 

vermelden dat desintegratie 

machtsverschuivingen teweeg brengt. Cuba 

werd na 1989 (instorting USSR) opeens heel 

wat minder 'groot', de NAVO zag zich 

geplaagd met twijfels omtrent haar 

bestaansredenen en de USA kon geen 

bondgenoten meer verzamelen met het 

argument het communisme te bestrijden, net 

zomin als het Congress nog bereid was 

financieel militaire regime's te steunen in 

Afrika of Zuid-Amerika enkel en alleen maar 

omdat ze het communisme buitenhielden. 

Verder liggen de kosten voor de internationale 

gemeenschap bijzonder hoog bij gewelddadige 

conflicten voorafgaand aan desintegratie (de 

blauwhelmen in Bosnië,...) 

 

De desintegrerende staten. 

Voor die staten is het natuurlijk spijtig dat de 

bestaande instituties verdwijnen, maar het 

voornaamste probleem is vanzelfsprekend dat 

de naar autonomie strevende groepen zich 

moeten kunnen legitimeren. Dat gebeurt door 

te verwijzen naar een gemeenschappelijke 

geschiedenis, 'grote' voorbeelden, een 

gemeenschappelijk doel, een 

gemeenschappelijke cultuur, ... Naast het feit 

dat dit meestal gebeurt met behulp van een 

hoop valse waarheden, komt hierbij dat die 

legitimatie heel dikwijls gepaard gaat met 

uitsluiting van andere bevolkingsgroepen die 

een minderheid binnen de minderheid vormen, 

of soms met een regelrechte oorlog tegen de 

'onderdrukker'. Voorbeelden zijn ontelbaar, 

Joegoslavië brandt nog na in ons geheugen 

waar de Kroaten de Moslims te lijf gingen en 

ondertussen ook nog eens wat Servische 

vrouwen verkrachtten om  de etnische 

bevolking uit te zuiveren. 

Als de nieuwe staat dan uiteindelijk nog 

gevestigd is, heeft die af te rekenen met de 

nadelen dat een kleiner land heeft: gevoeliger 

voor economische crisissen en bijgevolg 

afhankelijker van de internationale 

gemeenschap; onveiliger bovendien door de 

relatieve militaire macht die de staat heeft 

t.o.v. grotere mogendheden.  

 

(Koen Hurtekant) 
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Activiteitenverslag 
 

Kosovo...de best voorspelde oorlog 
 

 
Verslag uiteenzetting door Franklin Devrieze op 29 oktober 

 
“Een explosieve patstelling”. Zo omschreef menig waarnemer, Franklin Devrieze inbegrepen, 
eind 1997 de situatie in Kosovo. “Drenica deed Kosovo opnieuw exploderen.” Zo kan men de 
ommekeer tijdens het voorbije jaar samenvatten. Het Servisch offensief om de Drenica-regio 
in centraal-Kosovo op het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) te heroveren, heeft een 
kettingreactie aan geweld ontketend. Aanvankelijk leek het UCK aan de winnende hand. Sinds 
begin juli 1998 leed ze zware verliezen. Een politieke oplossing voor het Servisch-Albanees 
dispuut lijkt nog ver weg. 
 
In 1989 schafte de Servische president 

Milosevic de autonomie van Kosovo binnen de 

republiek Servië en de Joegoslavische 

federatie op gewelddadige wijze af. De 

‘herovering’ van Kosovo door Servië gebeurde 

op verschillende manieren: zuiveringen in het 

partijapparaat, algemeen verbod op publieke 

manifestaties, perscontrole, gedeeltelijke 

mobilisatie van het Joegoslavisch federaal 

leger, arrestatie van vermeende leiders van 

onrust en betogingen, politierepressie en 

grondwetswijzigingen. Als reactie hierop 

organiseerde de Albanese beweging in Kosovo 

een parallelle maatschappij met o.m. Albanese 

klinieken en scholen. Deze parallelle 

maatschappij kreeg ook een politieke 

vertaling. In mei 1992 werden Kosovaarse 

parlements- en presidentsverkiezingen 

gehouden. De Albanezen kozen de schrijver 

Ibrahim Rugova tot hun ‘president’. Een 

referendum bekrachtigde de beoogde 

onafhankelijkheid van Kosovo. 

 

De relatief stabiele patsituatie tussen Serviërs 

en Albanezen werd in 1996 doorkruist door 

groeiende meningsverschillen binnen de 

Albanese beweging. Vooral het ontbreken van 

het uitzicht op internationale erkenning van de 

geclaimde onafhankelijkheid leidde tot 

openlijke discussies. Er tekenden zich twee 

politieke groepen af. Eén groep schaarde zich 

rond Rugova en hield onverkort vast aan de 

onafhankelijkheid van Kosovo. Inzake 

strategie opteerde Rugova verder voor het 

geweldloos en passief verzet via de parallelle 

maatschappij, zonder enige provocatie van de 

politie uit te lokken. Een andere politieke 

groep verzamelde zich rond Adem Demaçi. 
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Deze bepleitte een andere strategie: 

protestacties en demonstraties tegen het 

Servische bewind. Hij wou dat Albanezen 

bedrijven blokkeren en schoolgebouwen en de 

universiteit innemen, ook als dat een Servische 

tegenreactie uitlokt. Alleen op die manier zou 

de Albanese beweging iets uit de brand 

kunnen slepen. Inzake politieke doelstelling 

bepleitte Demaçi een Balkan-confederatie. Hij 

hoopt dat Servië, Montenegro en Kosovo op 

gelijke en vrijwillige basis tot zo’n 

confederatie kunnen toetreden. Dit zou de 

Serviërs een garantie bieden dat ze niets te 

vrezen hebben van een onafhankelijke 

republiek Kosovo. Hierdoor zouden tegelijk de 

internationale grenzen niet moeten hertekend 

worden, een punt waar de internationale 

gemeenschap sterk op aandringt. Bij de 

verkiezingen van 22 maart 1998 riepen een 

aantal partijen, waaronder die van Demaçi, op 

tot een algemene boycot. Toch bedroeg de 

opkomst zo’n 85 % en Rugova werd met 99 % 

van de stemmen herkozen. 

 

Het Kosovaarse onderwijs functioneerde de 

voorbije 9 jaar als één van de hefbomen in de 

realisatie van de ‘onafhankelijke republiek 

Kosovo’. Reeds decennia bekleedt de 

discussie rond het schoolsysteem een primaire 

plaats in de spanningen rond Kosovo. In 

augustus 1990 verplichtte het Servische 

parlement de leerkrachten en proffen zich 

akkoord te verklaren met een nieuw leerplan. 

Wie weigerde werd ontslagen. Vanaf dan 

organiseren de Albanezen hun eigen parallel 

onderwijsnet waarin de vroegere leerkrachten 

op vrijwillige basis onderwijs verschaffen in 

privé-woningen. Op 1 september 1996 

ondertekenden Rugova en Milosevic een 

principeverklaring. Beiden kwamen overeen 

dat de schoolgebouwen in Kosovo opnieuw 

opengesteld worden voor Albanezen. Er werd 

een implementatiecommissie voorzien, die er 

echter niet in slaagde een uitvoering van het 

akkoord te bewerkstelligen. Naarmate het 

schooljaar vorderde groeide het ongenoegen 

onder de universiteitsstudenten van Prishtina, 

en vanaf oktober 1997 organiseerden ze 

massale demonstraties. De studenten stapten 

aldus af van het ‘passief’ geweldloos verzet, 

en begonnen aan te leunen bij de oproep van 

Demaçi voor vormen van meer actieve maar 

geweldloze weerstand. Eind december 1997 

waren er opnieuw betogingen, die hardhandig 

uit elkaar werden gedreven. Vanaf maart 1998 

werd de gefaseerde openstelling van de 

onderwijsgebouwen dan toch ingezet. Het 

onderwijsprobleem is hoegenaamd nog niet 

opgelost, maar verdween enigszins naar de 

achtergrond door de gebeurtenissen in 

Drenica. 

 

De onderwijsdiscussie is momenteel in 

belangrijke mat irrelevant geworden doordat 

het Kosovo Bevrijdingsleger UCK sinds 

maanden de internationale én binnenlandse 

agenda inzake Kosovo bepaalt. 28 februari 

1998 werd een keerpunt in de recente 

geschiedenis van Kosovo. Op die dag 

lanceerden de Servische veiligheidstroepen 

een offensief in de Drenica-regio in centraal-

Kosovo die onder controle van de UCK-

strijders stond. Tientallen burgers kwamen om 

en honderden sloegen op de vlucht. De 

verontwaardiging onder de Albanese 

bevolking over het politie-optreden leidde tot 

openlijke steunbetuigingen aan het UCK. De 

aanhoudende gevechten hebben de steun voor 

de 9 jaar volgehouden geweldloze politiek van 

de Kosovaarse leider Rugova in snel tempo 

doen afbrokkelen. Het LDK van Rugova kan 

nu niet langer meer beschouwd worden als een 

nationale beweging, maar is een politieke 

partij als een ander geworden.  

 

De politieke aardverschuiving na ‘Drenica’ 

leidde tevens tot een ernstige handicap voor 

onderhandelingen met Belgrado. Het UCK en 
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Demaçi hebben hun eigen team voor 

onderhandelingen, naast het team dat Rugova, 

met steun van de Amerikanen, heeft 

samengesteld. Het starten én continueren van 

onderhandelingen is een bijzonder moeilijk 

proces gebleken. Onderhandelingen tussen 

Belgrado en Prishtina worden niet enkel 

bezwaard door de situatie in Kosovo op zich, 

maar eveneens door de nieuwe samenstelling 

van de Servische regering. De regering bestaat 

uit de SPS van Milosevic, JUL van mevr. 

Milosevic en SRS van Seselj. De westers 

georiënteerde partij ‘New Democracy’ verliet 

de regering. Seselj, een oorlogsmisdadiger 

tijdens de oorlog in Bosnië-Hercegovina, werd 

vice-eerste minister. Het lijkt erop dat de 

regering een oorlogskabinet is dat zal proberen 

het Kosovo-probleem met hard politie- en 

legeroptreden te beslechten. 

 

Eind augustus 1998 kondigde de Amerikaanse 

Ambassadeur in Macedonië en speciaal gezant 

van Clinton, Christopher Hill, aan dat 

Milosevic en Rugova akkoord gaan om te 

onderhandelen over een tijdelijke status van 

drie tot vijf jaar voor Kosovo. Behalve over 

het idee van zo’n tijdelijke speciale status, 

liggen de standpunten nog ver uit elkaar. Voor 

de Albanezen stelt zich een ernstig probleem 

van geloofwaardigheid van de Servische 

regering. Bijgevolg willen ze sluitende 

internationale garanties: een multinationale 

peacekeeping force. Het is duidelijk dat de 

politieke opties op dit moment te ver uit elkaar 

liggen om nu een definitieve regeling over de 

status uit te werken. Een tijdelijke status biedt 

zowel Milosevic als Rugova de kans om enige 

acceptatie van het compromis bij hun 

achterban te verwerven. Het biedt de 

mogelijkheid de dagdagelijkse levens-

omstandigheden inzake onderwijs, 

gezondheidszorg, werkgelegenheid te 

verbeteren. Volgens Franklin Devrieze zou 

deze tijdelijke ‘speciale status’ de eerste 

elementen kunnen introduceren over het 

onderscheid tussen persoonsgebonden en 

territoriumgebonden bevoegdheden (de kern 

van de huidige Belgische staatsstructuur). 

Inzake persoonsgebonden materies kunnen op 

die manier twee instanties bevoegdheden 

uitoefenen over Kosovo, terwijl de territoriaal 

gebonden materies onder de bevoegdheid van 

de Kosovaarse ‘entiteit’ zouden vallen. 

 
(redactie door Kris Maasen) 
 
Deze tekst bevat uittreksels uit de Pax 
Christi publikatie ‘Milosevic, Rugova en 
het UCK. Gezworen vijanden in een 
gevecht zonder spelregels’, door F. De 
Vrieze, J. Peleman en R. Stallaerts, 
oktober1998, 68p., 250 fr. Wie meer wil 
weten over de gebeurtenissen in Kosovo 
kan deze publikatie bestellen bij Pax 
Christi Vlaanderen (Italiëlei 98a, 2000 
Antwerpen, paxchrvl@ngonet.be). 
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De inwerkingtreding van de EMU: de euro. 

 
De EMU (Europese Monetaire Unie) gaat van start op 1 januari 1999, wanneer de munten van  
verschillende landen van de EU (1) worden verankerd aan een enkele Europese munt: de 
euro.  Het monetair beleid laten de nationale staten vanaf dat moment  over aan de ECB 
(Europese Centrale Bank). De ECB zal aldus de wisselkoersen en rentevoeten autonoom 
bepalen. De nationale munten blijven in omloop (maar ze zijn van dan af niet meer 
onderhevig aan wisselkoersfluctuaties) voor een periode die loopt tot halverwege 2002. Op 1 
januari 2002 wordt het tevens mogelijk om met euro's te betalen. Vanaf de tweede helft van 
dat jaar wordt de euro de enige munt. Ondanks de veelbelovende statements die volop de 
ronde doen bij de deelnemende landen zijn er toch heel wat kanttekeningen te maken. Deze 
tekst zal dan ook enkele problemen behandelen die gepaard gaan met de inwerkingtreding 
van de EMU.  Het is de bedoeling de verschillende problemen / actoren (die met de 
inwerkingtreding van de EMU geconfronteerd worden) te duiden en aan te geven waarom het 
voor hen een probleem was, is of zal zijn. 
  
A: De Amerikaanse dollar  
 
Vooreerst loopt de dollar kans om zwakker te 
staan t.o.v. de euro dan vroeger het geval 
was.(2) Daarnaast zal de dollar nog om heel 
andere redenen zijn belang voor een groot stuk 
zien inboeten ten voordele van de euro. 
 
1.De ECB zal met een overschot aan US$  
zitten en zal die reserve verkopen.(3) 
2.Andere centrale banken zullen een deel van 
hun reserve omwisselen in euro, dit ten nadele 
van de US$. 
3.De wereldhandel, die nu vooral via US$ 
gebeurt, zal ook voor een deel in euro's 
geregeld worden. 
    
B: De regeringen van de EMU: 
 
B.1: Aanloopperiode:  
 
Voor de regeringen van de EU-lidstaten die tot 
de EMU willen behoren (4), was deze periode 
een probleem omdat aan enkele eisen moest 
worden voldaan. Die eisen waren 
neergeschreven in het 'Verdrag van Maastricht' 
en hielden onder andere in dat het 
overheidstekort niet boven de 3 % mocht 
komen in 1997, wat ervoor zorgde dat vele 
regeringen verplicht waren om zware 
besparingen door te voeren of nieuwe 
belastingen in te voeren, die hen zeker niet 
populairder maakten (A. Juppé in Frankrijk 
bvb.). Uiteindelijk voldeed enkel Luxemburg 

aan alle criteria die in het verdrag waren 
neergeschreven. Een vaste rentevoet, lage 
inflatie en een lage overheidsschuld die in 
verhouding tot het jaarlijks BNP niet boven de 
60 % mag gaan, waren uiteindelijk minder 
makkelijk haalbaar dan gedacht. 
 
Een ander probleem is het feit dat de EMU een 
bijzonder ondemocratische constructie is. 
Hoewel de gevolgen voor de bevolking groot 
zijn (zie infra) werd er met haar mening geen 
rekening gehouden. De tegenstand tegen de 
euro is weliswaar niet overal even sterk, maar 
is toch niet verwaarloosbaar in een 
'democratisch europa'. Zomaar de wil van de 
bevolking ter zijde schuiven, komt het soms 
belabberd beeld van de politieke instellingen 
bij de bevolking zeker niet ten goede. 
 
B.2: Invoering: 
 
(De invoering van de euro zal ook aan de 
administratie een klein fortuin kosten opdat ze 
alle software zal kunnen aanpassen. 
 
B.3: Tijdens EMU: 
 
(De landen die tot de EMU behoren, moeten 
vooreerst proberen om de niet-EMU en wel-
EU lidstaten monetair te koppelen aan de euro. 
Indien dit niet gebeurt, dan bestaat de 
mogelijkheid dat die landen hun munten 
devalueren, wat betekent dat ze goedkoper en 
meer zullen exporteren. Dit zou neerkomen op 
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concurrentieverlies voor de EMU. Daarom is 
ERM II (Exchange Rate Mechanism II) in het 
leven geroepen, die deze landen oplegt binnen 
een vaste wisselkoersmarge te blijven met hun 
munten t.o.v. de euro. Het probleem echter is 
dat men die landen moet overtuigen om in dit 
systeem te blijven, ook als er economische 
achteruitgang is. Het kan daarom noodzakelijk 
zijn dat de EMU die landen financieel steunt in 
periodes van crisis. Maar dit botst dan weer 
met de hoofddoelstelling van de EMU: de 
inflatie laag houden. 
( Het (voornaamste) probleem is dat er ook een 
'stabiliteitspact' bestaat, dat stelt dat ook na de 
invoering de 3%-norm gehaald moet worden. 
Gebeurt dit niet, dan moet de staat die deze 
norm niet behaalt na 10 maand een renteloze 
deposito neerleggen bij de ECB. Bestaat het 
probleem twee jaar later nog, dan bestaat de 
mogelijkheid dat het land een boete zal moeten 
betalen aan de ECB. Die boete kan liggen 
tussen de 0,2 en 0,5 % van het BNP van dat 
land, een enorm bedrag als men bijvoorbeeld 
in het achterhoofd houdt dat de totale  
ontwikkelingshulp nog steeds niet de door de 
ngo's vooropgestelde 0,7 % bereikt. Dit houdt 
echter in dat ze in jaren van economische 
voorspoed een surplus op hun begroting 
moeten hebben (wie kan zich zoiets inbeelden 
voor België?), zodat ze tijdens economische 
crisis in staat zijn om dat surplus te besteden 
en zo de economie terug aan te zwengelen. 
Gebeurt dit echter niet dan:  
 
"...it would not be a stability pact but a deepen-
your-recession pact. Suppose a country with a 
deficit of 2% of GDP (small by contemporary 
European standards) began moving into 
recession. To prevent the deficit rising above 
the ceiling, the government would need to cut 
spending and raise taxes-worsening the 
slowdown and putting further upward pressure 
on borrowing. In thinking about the scale of 
the needed fiscal adjustment, recall that when 
Britain moved from boom to recession at the 
end of the 1980s, the public sector's financial 
balance deteriorated by ten percentage points 
of GDP: from a surplus of 3% of GDP to a 
deficit of 7%. If the government failed to hold 
borrowing at less than 3% of GDP, it would 
then have to pay a big fine-in-waiting to the 
European authorities. It could hardly be 
allowed to meet this impost by borrowing. If 

the rules allowed such a manoeuvre, they 
would be saying, in effect: borrowing to pay 
unemployment benefit is not allowed, but 
borrowing to pay the fine for borrowing to pay 
unemployment benefit is. This seems 
preposterous, even by EU standards. So the 
government would have to cut spending and 
raise taxes once more-all in the midst of a 
recession, by command of the European 
Union. If that is not enough to bring anti-
Brussels protest on to the streets, what is?" 
 
Dan hebben we, samenhangend met het vorige 
probleem, nog het probleem van economische 
asymmetrische schokken (5). Doordat er geen 
devaluaties meer mogelijk zijn en de economie 
ook niet bevorderd kan worden door de 
rentevoeten te verlagen (die worden 
overgenomen door de ECB) is de overheid 
verplicht zich op fiscaal gebied te begeven. 
Maar ook daar zijn er beperkingen: de 3%-
norm (het stabiliteitspact m.a.w.). Gevolg van 
de politieke inactiviteit die daaruit voortvloeit: 
stijgende werkloosheid en politieke onrust. Het 
zou zelfs zover kunnen komen dat een EMU-
land zich genoodzaakt ziet uit de EMU te 
treden (waarom zou de bevolking immers 
offers brengen aan een systeem waarover ze 
niet eens werd geraadpleegd?), zo het 
integratieproces teniet doend. En dit is dan 
precies het omgekeerde van wat de EMU 
betekent voor de Europese integratie volgens 
Eurofielen. 
 
De landen die tot de EMU gaan behoren, zijn 
ook zonder die economische schokken niet 
allen even goed af doordat hun economieën 
niet op hetzelfde niveau staan: 
 
"...EMU-landen zullen achteruitgang van hun 
concurrentiepositie en afvloeiing van 
financiële middelen naar de rest van de EMU 
kunnen ondervinden. Dit zal zich uiten in 
oplopende werkloosheid en een verlies aan 
overheidsinkomsten die weer strijdigheid met 
het stabiliteitspact kan opleveren." 
 
Duitsland en Nederland riskeren om een sterke 
munt te verliezen die hun economie ten goede 
kwam. Want:  
 
"... the euro-area will be much more like the 
US: a relatively 'closed' economy, with 
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external trade as much smaller percentage of 
economic activity. The new European Central 
Bank can afford to be relaxed about the 
external value of the currency, focusing its 
attention instead on internal economic 
indicators." 
 
Als landen economisch in de problemen komen 
(zie supra), kan deze verzwakking van de munt 
alleen nog maar versterkt worden. De roep om 
devaluatie zal groot zijn. Dit ondanks de 
institutionele doelstelling: een lage inflatie. 
Het is ook niet voor niets dat Nederland 
bijvoorbeeld zo sterk gekant was tegen de 
deelname van Italië, een land dat economisch 
veel zwakker staat en dus een groter risico 
inhoudt voor de sterkte van de euro. 
 
C: De EU-landen die niet deelnemen aan 
EMU. 
 
Indien zij de ERM II niet volgen (voor 
problemen bij wel volgen ERM II: zie 
hierboven) zullen zij onderhevig zijn aan 
hogere wisselkoersfluctuaties, dus grotere 
prijsgevoeligheid, dus hogere rente-verschillen 
met EMU en dat betekent extra moeilijkheden 
om in een latere fase nog toe te treden. Ze zijn 
dus zo goed als verplicht om toe te treden tot 
ERM II als ze ooit tot de EMU willen behoren. 
Dit ondanks de theorie dat toetreden tot ERM 
II optioneel is. (6) 
 
Ze zullen hun politieke invloed zien dalen 
binnen de EU.  
 
"Any attempt to create an 'exclusive' club 
could divide the EU. Consequently, no new 
intergovernmental institutions are officially 
planned. But the emergence of some form of 
EMU 'club' is certainly the next logical step. 
This is because it is difficult to separate 
monetary policy from other areas of fiscal and 
economic policy. And some decisions will be 
taken only by 'ins' (such as sanctions in the 
stability pact and exchange rate policy)." 
 
Een ander probleem is nog dat de EU aan 
uitbreiding denkt; helaas zullen de nieuwe 
lidstaten zich op een veel lager economisch 
niveau bevinden (het aandeel landbouw in de 
kandidaatlanden is bijzonder hoog 
bijvoorbeeld), wat het hen nog minder 

makkelijk zal maken tot de EMU toe te treden. 
Ze zullen tegen een hogere rentevoet euro's 
moeten aankopen bij de ECB dan de EMU-
landen zelf. 
 
D: Bedrijven 
 
Zij zullen voornamelijk met grotere 
concurrentie af te rekenen hebben, wat ervoor 
zorgen zal dat minder rendabele bedrijven of te 
kleine bedrijfjes opnieuw zullen verdwijnen. 
Daarnaast kost ook hier de aanpassing van de 
gewone munt naar de euro handenvol geld. (7) 
 
E: Banken 
 
Zij hebben af te rekenen met dezelfde kost van 
omzetting van de gewone munt naar de euro. 
Zij verliezen de inkomsten afkomstig van de 
wisselhandel. Ook hier zal de concurrentie 
heviger worden. 
 
F: Vakbonden 
 
Zij zullen door de toenemende concurrentie en 
de eisen van het stabiliteitspact hun sociale 
doelstellingen zien teniet gaan. Flexibele 
loonvorming en eenvoudiger ontslagen zullen 
langzamerhand opgedrongen worden om de 
werkloosheid te lijf te gaan. Deregularisering 
is immers, naast uittreden uit de EMU, de 
enige mogelijkheid om de werkloosheidscijfers 
ietwat in toom te houden. 
 
G: Bevolking 
 
Voor de gewone bevolking is het grootste 
probleem gemoeid met de EMU zonder enige 
twijfel de werkloosheid. 
 
 "The impact of EMU on unemployment can 
be split into two: the effect of the budget cuts 
required to meet the Maastricht criteria and the 
introduction of a single currency." (8) 
 
Dit betekent: 1. De begrotingssaneringen 
voorafgaand aan de EMU betekenden minder 
vraag en dus ook minder werk. Met het 
stabiliteitspact gaat deze factor evenmin 
verloren. 
2. Door de inwerkingtreding van de EMU 
verliezen de nationale overheden hun 
monetaire middelen om de economie te 
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beïnvloeden. Door asymmetrische schokken 
(zie hierboven) kan er zware werkloosheid in 
een regio ontstaan.(9) Om die tegen te gaan zal 
er deregularisering moeten komen die een 
zwakkere bescherming zal betekenen voor de 
werknemers. 'Thatcherism' is een mooi woord 
om het te omschrijven en het is maar zeer de 
vraag of werknemers (en vakbonden) dit graag 
horen. 
 
En het bijzondere aan de zaak is dat de 
bevolking niet eens om een EMU vroeg_, wat 
de EMU bijzonder illegitiem maakt; maar dat 
is veeleer een probleem voor de regeringen die 
hun beslissingen bij verkiezingen mogen 
verantwoorden:  
 
"Polls show, at best, modest levels of popular 
support.But the survey's troubling side is that 
the people who know the most about EMU are 
the ones who like it the least." 
 
(Liesbeth Quintens) 
 
 
Voetnoten: 
(1) 11 Landen nemen deel: Finland, De Benelux, Ierland, 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en ook 
Italië, dat het laatste twijfelgeval was. Enkel Denemarken, 
Zweden en Groot-Brittannië verkozen niet deel te nemen. 
Griekenland voldeed als enige in de verste verte niet aan 
de criteria en kan daarom niet deelnemen.  
(2) "At present, when the dollar weakens against the D-
Mark, other European currencies also weaken against the 
D-Mark. As a result, the dollar's overall rate against a 
basket of European and other international currencies 
weakens by less than the dollar/D-Mark rate would 
suggest. Under EMU, that buffer would no longer be 
there."  
Bron: Munchau W., Euro Exchange rate policy is still the 
big uncertainty. In: The Financial Times, x-x-1998, x. 
(3) De verhouding reserve/buitenlandse handel zal 
immers toenemen omdat de vroegere buitenlandse handel 
met de EU-lidstaten nu grotendeels binnenlandse handel 
wordt.  De reserve die de landen aanleggen wordt bepaald 
door die verhouding die men probeert constant te houden. 
Als de noemer van de breuk daalt, betekent dit dat ook de 
teller moet dalen. De noemer daalt omdat intra-Europese 
handel nu binnenlandse handel wordt binnen de EMU-
landen. Export naar Frankrijk vanuit België wordt binnen 
de EMU immers niet meer gezien als export.  
(4) België bijvoorbeeld: "Exclusion from the euro could 
cost Belgium dearly. Exports play an unusually important 
part in the economy, accounting for 70 per cent of GDP, 
half of them going to Belgium's three neighbours and 
likely euro members, France, Germany and the 
Netherlands." 
Bron: Buckley N; Belgium: Firmly determined to qualify. 
In: The Financial Times, 19 november 1996, p 2. 
 

(5) M.P.H. De Vor hierover: "Dikwijls wordt gesteld dat 
bij asymmetrische schokken, dat wil zeggen economische 
mee- of tegenvallers die slechts sommige landen treffen, 
een aanpassing van de (nominale) wisselkoers uitkomst 
kan bieden. En hoewel de Europese economieën vrij sterk 
van elkaar verschillen, [...] kunnen als gevolg van 
intensievere concurrentie de specialisatiepatronen tussen 
de lidstaten veranderen, waardoor de frequentie en de 
omvang van de schokken wel eens zou kunnen gaan 
toenemen."  
Bron: De Vor M.P.H., EMU: Implicaties voor het 
bedrijfsleven, Amsterdam, De Nederlandse Bank, 1997 
(Overdrukkenreeks, n° 509), pp 42-45. 
 
(6) Kandidaat-leden voor de eerstvolgende jaren zijn 
Estland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië en Cyprus. 
(7) Bijvoorbeeld: aanpassing van order- en 
voorraadadministratie, debiteuren- en 
crediteurenadministratie, grootboek- en 
salarisadministratie, kassa, reclamemateriaal, 
geldautomaten, prijsaanduidingen, contracten...  
(8) Voor België kunnen we bijvoorbeeld stellen: "But on 
top of the cost, disappearance of the Belgian franc will 
make Belgian banks much more vulnerable to crossborder 
competition-prompting a debate over whether they are big 
enough to compete in a single-currency Europe. [...]The 
fact that, by internationale standards, Belgium is grossly 
overbanked, fuelled the debate. Belgium has 147 banks 
for a 10m population, compared with 55 banks for 15m 
people in its neighbour, the Netherlands. The number of 
tiny banks is illustrated by the fact that the biggest seven 
banks account for 75 per cent of the market, while the top 
31 account for 90 per cent. The same top seven, reported 
a 16.3 per cent increase in total net profits in 1995, while 
banks outside the top 50 showed a 35 per cent profits 
decline."  
De recente fusies zijn daar ook een aanduiding van. 
Bron: Buckley N., Belgium: In the euro queue. In: The 
Financial Times, 19 november 1996, p 2. 
(9) Er wordt vaak vergeleken met de VS waar ook een 
centrale bank het monetair beleid voert en waar de 
werkloosheid desondanks toch klein is. De vergelijking 
gaat echter niet op omwille van drie redenen. In de VS is 
er een grote arbeidsmobiliteit die in Europa 
weinigbetekenend is (culturele verschillen en taalbarrières 
spelen hier zeker een rol). Daarnaast zijn er in de VS 
flexibele lonen, wat ook niet het geval is in Europa. En 
verder is er een grote 'solidariteit' tussen de regio's in de 
VS (economisch zwakke regio's worden daar minder 
belast), wat voor de EU maar in heel beperkte mate 
opgaat.  
 
 
Bronnen: 
- X, Finance and economics: The euro and the dollar: 
strut your stuff. In: The Economist, x, (19 oktober 1996), 
pp 87-88. 
- Spaventa L., Coexisting with the euro: prospects and 
risks after Verona. In: Kenen P.B. (ed), Making EMU 
happen. Problems and proposals: a symposium, 
Princeton-New Yersey, International Finance Section, 
Department of Economics, Princeton University, 1996 
(Essays in International Finance, n° 199), pp 50-63. 
- De Vor M.P.H.,EMU: Implicaties voor het 
bedrijfsleven, Amsterdam, De  
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Nederlandse Bank, 1997 (Overdrukkenreeks, n° 509), pp 
42-45. 
Tett G., Preparing for EMU: Everything you ever wanted 
to know about the euro... In: The Financial Times, 12 
november 1996, p 2. 
-x, EMU-And what Alice found there. In: The 
Economist,x (14 december 1996), x, p 21-25. 
- De Beaufort W., De EMU en het internationale 
monetaire stelsel, Amsterdam, De Nederlandse Bank, 
1997 (Overdrukkenreeks, n° 498), pp 204-207. 
- Martin P., Exercising the euro arguments: Global 
investor. In: The Financial Times, 4 november 1996, p 
29. 
- Spaventa L. Coexisting with the euro: prospects and 
risks after Verona. In: Kenen P.B. (ed), Making EMU 
happen. Problems and proposals: a symposium, 
Princeton-New Yersey, Internationale Finance Section, 
Department of Economics, Princeton University, 1996 
(Essays in International Finance, n° 199), pp 50-63. 
- X, New money for Europe. In: The Financial Times, 14 
oktober 1996, p 21. 

- X, Euro-apartheid.In: The Economist, x, (22 november 
1997), x,p 37-38. 
- Tett G., Preparing for EMU: Everything you ever 
wanted to know about the euro... In: The Financial 
Times, 12 november 1996, p 2. 
- X, Emu's working hypothesis-What effect will a single 
European currency have on unemployment?. In: The 
Economist, x, (9 november 1996),x, p 110. 
- Prast H. & A. Stokman, Kosten en baten van de EMU: 
een tussenbalans,Amsterdam, De Nederlandse Bank, 
1997 (Overdrukkenreeks, n° 501), pp 356-358 
- x, Europe's single currency-Ready or not, here comes 
EMU. In: The Economist, x, (11 oktober 1997), x, pp 25-
30 
- Hornik R., Fasten your seat belts.As the EMU readies 
for take off, businesses and politicians are preparing for a 
rough ride. In: Time, x, (19 januari 1998), 3, pp 18-20. 
 
 

                          
 
 
 

   
FFFooorrr uuummm   ooofff    YYYooouuuttthhh   AAAssssssoooccciiiaaattt iiiooonnnsss   fffooorrr    III nnnttteeerrr nnnaaattt iiiooonnnaaalll    RRReeelllaaattt iiiooonnnsss   
 

De Eerste Stapjes van FAIR 
 
FAIR staat voor “Forum of Youth Associations for International Relations”, en is een organisatie die 

wil coördineren tussen verenigingen die net als KIB op een ongebonden wijze actief zijn op het vlak 

van internationale betrekkingen. Deze koepelorganisatie werd in januari jl. opgericht te Wenen op een 

bijeenkomst van verschillende organisaties, en van 25 tot 31 oktober was er een bijeenkomst in 

Lissabon. Op dit ogenblik zijn organisaties uit België, Nederland, Duitsland, Portugal, Oostnrijk, 

Rusland, Wit-Rusland, Litouwen en Griekenland lid, en we hopen het aantal leden spoedig uit te 

breiden. In Lissabon werd er vooral gesproken en onderhandeld over de eerste praktische stappen die 

moeten genomen worden om de organisatie te laten werken. Ik denk hierbij aan het opstellen van een 

webpage, het publiceren van een nieuwsbrief, het zoeken naar nieuwe leden, en beginnen met het 

opzetten van uitwisselingsprojecten, voor zover die nog niet bestonden op bilateraal niveau. 

 

Het ultieme doel van de organisatie is om wereldwijd leden te tellen, die via deze organisatie dan 

inspraak kunnen hebben op verschillende beleidsniveaus, die via FAIR onderling contacten kunnen 

leggen en projecten opzetten, en die gezamenlijk congresen kunnen organiseren, artikels publiceren 

enzovoort. Daarvoor is het nu echter nog veel te vroeg, en daarom werd besloten om aan het eerste 

Executive Committee een aantal praktische taken te geven die kunnen bijdragen tot het uitwisselen 

van informatie. 

 

KIB is één van de stichtende leden, en we hebben dan ook geprobeerd om onze standpunten zoveel 

mogelijk naar voren te brengen in de verschillende bijeenkomsten. Onze visie is dat FAIR vooral een 

praktische organisatie moet zijn, zonder al te veel bureaucratie, waarvan alle leden ten volle kunnen 
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gebruik maken, zonder aan handelingsvrijheid in te boeten. Een eerste praktisch gevolg is de deelname 

van KIB aan het seminarie en training course “Global Networks and Youth Work” in Bulgarije, en ik 

wil graag ook medelen dat ikzelf verkozen ben tot lid van het Executive Committee, met als taak het 

zoeken naar nieuwe leden. Een volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering is gepland in 

april Utrecht, waar de Nederlandse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen onze 

gastheer zal zijn, hopelijk voor een grote groep van nieuwe kandidaat-leden.  

 

Steven Van de Walle 

Verantwoordelijke Internationale Relaties KIB 

 
 

 
 
Boekbesprekingen 
 
 
Minority Policy in Central and Eastern 
Europe 
 

Dit boek, het verslag van een conferentie 

georganiseerd door het Instituut voor Europees 

Beleid, probeert een overzicht te bieden van 

het beleid van vooral Hongarije en Rusland 

ten aanzien van minderheden, naast de recente 

ontwikkelingen in de 

minderhedenbescherming in het kader van 

instellingen zoals het GOS en de Raad van 

Europa. Naast een uitgebreid terminologisch 

deel dat handelt over wat moet verstaan 

worden onder de term minderheid komen ook 

de gevolgen van het op het nationaal 

territorium aanwezig zijnde minderheden aan 

bod, zoals de realties met de buurlanden, de 

link met de regionale veiligheidssituatie enz... 

. Interessant in het boek is de behandeling van 

de conventies inzake 

minderhedenbescherming van het GOS en de 

Raad van Europa en hun vergelijking. Hoewel 

het boek een uitgebreide benadering van het 

minderheden aspect beoogd, moet gezegd 

worden dat de bijdrage van sommige auteurs 

duidelijk beneden het peil van de andere 

bijdragen ligt, wat door een betere selectie had 

kunnen vermeden worden. 

 

Katlijn Malfliet & Ria Laenen (eds) 

 

Minority Policy in Central and Eastern 

Europe: The Link Between Domestic Policy, 

Foreign Policy and European Integration. 

Institute for European Policy, 1998, 205 blz. 

Garant Uitgevers  

 

De Leefbaarheid op Aarde 
 

De meeste lezers van Globaal zullen bij de 

term “Global Change” direct denken aan 

snellere communicatie, mondialisering, ... .  

Hierover handelt dit boek niet, het wil 

integendeel een meer exact-wetenschappelijke 

invalshoek hanteren, en Global Change 

proberen te duiden aan de hand van 

platentectoniek, het ozon-probleem, 

klimaatverandering, bevolkinsgroei enz.... 

Thema’s die geregeld in het nieuws komen, 

maar die vaak geen verdere duiding krijgen. 

Dit boek probeert de oorzaken en gevolgen te 

duiden, zonder daarbij onverstaanbaar te 

worden voor de leek, en het is dan ook een 

aanrader indien U ook op de hoogte wil zijn 

van de veranderingen die zich voordoen. 

 

Raoul Weiler & Dirk Holemans (Red.) 
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De Leefbaarheid op Aarde-Global Change: 

met welke toekomst? 

Garant Uitgevers en Technologisch Instituut 

vzw, 1998, 193 blz. 

 

 

Verdrag Inzake de Rechten van het Kind 
 

Nu ons land nog steeds van alle kanten getart 

wordt door allerlei Dutroux-perikelen, zal U 

zich  waarschijnlijk vragen stellen bij de 

wetenschappelijke gefundeerdheid van dit 

boek, maar gelukkig is deze vrees onterecht. 

De auteur besteedt niet alleen aandacht aan het 

verdrag inzake de rechten van het kind, de 

ratificatie en de inhoud ervan, maar ook 

aspecten zoals het gewijzigde kindbeeld, de 

band tussen mensenrechten in het algemeen en 

kinderrechten en het ontwikkelen van 

netwerken ter behartiging van kinderrechten. 

Aan te stippen is ook dat het fenomeen 

kinderarbeid, dat nu volop in de belangstelling 

staat ook een korte duiding krijgt in het 

algemene kinderrechtenbeleid.  

 

Eugeen Verhellen Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind: Achtergronden, motieven, 

strategieën, hoofdlijnen. 

Garant Uitgevers, Leuven, 1997, 224 blz. 

 

(Steven van de Walle) 
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                                              COLOFON 
 
 
 
- Met medewerking van: Dhr. Jos De la Haye, Sigrid Degroote, Diederik Willemans, Prof. 

Dr. Jan Van Reeth, Emilio Luis Ramos Jara, Prof. Dr. Luc Reychler, Koen Hurtekant, 
Dhr. Franklin Devrieze, Kris Maasen, Liesbeth Quintens, Steven Van de Walle  

 
- Redactie en Lay-out: Sigrid Degroote en Kris Maasen 
 
-    Verantwoordelijke uitgever: Kris Maasen 
 
Globaal, het tijdschrift van de Kring voor Internationale betrekkingen staat open voor iedereen 
die iets te vertellen heeft. Heeft u ergens nog een artikel liggen of bent u bereid om speciaal 
voor ons een artikels te schrijven over een artikel dat past in het kader van K.I.B., aarzel dan 
vooral niet.   
De artikels worden niet anoniem gepubliceerd en de verantwoordelijkheid voor het 
geschrevene ligt volledig bij de auteur. Het bestuur van K.I.B. houdt zich het recht voor 
artikels te weigeren, te bekorten of te redigeren. Inzendingen adresseren aan: 
 
Sigrid Degroote     Kris Maasen 
J.P. Minckelersstraat 15    Tiensestraat 131 /3 
3000 Leuven     3000 Leuven 
 
K.I.B        
P/a dept. Politieke Wetenschappen   
Van Evenstraat 2 B     
3000 Leuven 
fax: 016/323088 
email: KIB@student.kuleuven.ac.be 
 
Deadline voor nummer 2: 12 januari 1999 
 

(Waarnemend) Bestuur K.I.B.  
voorzitter: Kris Maasen 
vice- voorzitter: Guy Brouns 
penningmeester: Annelies Kooijstra 
secretaris: An Stragier 
ere- voorzitter: Prof. Dr. Luc Reychler 

 
Lid worden van K.I.B. kan door overschrijving van 200 Bf op rekeningnummer 230-0052266-
03 t.a.v. Kring voor Internationale Betrekkingen, Van Evenstraat 2 B, 3000 Leuven; met 
vermelding ‘ledengeld akademiejaar 1998-1999’. 
 

 
 


