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VOORWOORD 
 

Gegroet KIB’ers !  

 
Schrijnend genoeg werd 2001 oorspronkelijk door de Verenigde Naties voorgesteld als wat 
het jaar van de dialoog tussen volkeren moest worden… wat ervan geworden is hoef ik jullie 
niet meer te vertellen… was het 11 september niet de media haalde, dan was het Afghanistan, 
of de troebelen in het Midden-Oosten, Midden-Afrika,…  
We kunnen alleen maar hopen dat we herexamen mogen doen in 2002 ! 
 
Het positieve is misschien wel dat vele slapende planeetbewoners nu eens flink wakker 
geschud zijn voor wat er zich allemaal in de wereld afspeelt. Want neen, dit is blijkbaar toch 
geen ver-van-mijn-bed-show… dat hebben velen nu toch aan den lijve mogen ondervinden.  
 
KIB is dan ook vastbesloten om ook dit semester op de proppen te komen met een aantal 
boeiende sprekers ; aan gespreksstof zal het blijkbaar niet ontbreken.  
Wat we tot nu toe al in petto hebben :  

- dinsdag 19 februari : info-avond internationale loopbaan, ism Loopbaanbegeleiding KUL 
(19u, De Valk, aula Zeger Van Hee) 

- dinsdag 5 maart : bezoek Europees Parlement en Europese Commissie1, met een lezing 
door Anne Van Lancker, parlementsafgevaardigde voor de Conventie ! 

- 12  maart : Walter Zinzen over de (wan)hoop van en in Afrika. (20 u, aula G. Eyskens, 
VHI 00.10, Dekenstraat 2) 

- 20 maart: debat over de Europese waarde(n). (verdere info volgt…)  
 
Ondertussen is KIB al aan zijn 56ste werkjaar toe, en als ouderdom ook wijsheid brengt… in 
ieder geval is onze doelstelling is nog steeds dezelfde : activiteiten brengen rond de 
internationale actualiteit. Daarom, als jij goede suggesties hebt voor sprekers, onderwerpen, 
… of bent bereid een handje toe te steken ben je steeds welkom !  
Dank aan iedereen die deze Globaal mee heeft helpen opstellen ! Gezien we van plan zijn om 
dit jaar nog minstens één exemplaar uit te brengen, nog eens een oproep : al wie bezig is met 
internationale problematiek, kruip achter je scherm en stuur ons iets door !  
 
Op een verder goed KIB-jaar ! 
 
 
Bénédicte Hendrickx 
Voorzitter KIB 

                                                 
1 Inschrijven kost leden € 6 en niet leden € 8, door naam, adres, e-mail en nationaliteit door te geven aan  Mevr. 
Van Ermen, departement politiek wetenschappen, 4e verdiep, Van Evenstraat 2B of via e-mail: 
kib@student.kuleuven.ac.be en storten op 230-0052266-03 
verdere info volgt per e-mail 
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ACTIVITEITENVERSLAGEN 
 

• LEZING OVER COMPUTERCRIME DOOR ILIAS CHANTZOS 
 
Naar aanleiding van de ondertekening van de “Cybercrime convention” had KIB Ilias 
Chantzos uitgenodigd die zich als medewerker van de Europese commissie bezighoudt met de 
wetgeving omtrent elektronische misdaden. Ilias Chantzos geeft een overzicht van zowel de 
juridische als de technische aspecten van elektronische misdaden. 
 
Noodzaak van een wetgeving 
 
De snelle technische vooruitgang van de 
digitale media heeft er voor gezorgd dat de 
wetgevingen in verband met ‘cybercrime’ 
van de meeste landen achterlopen op de 
evoluties in deze sector.  Voeg daarbij het 
feit dat door de voortdurende prijsdalingen 
steeds meer mensen gebruik gaan maken 
van één of andere vorm van elektronische 
communicatie en je begrijpt dat er 
dringend nood is aan een wetgeving. Deze 
wetgeving moet niet alleen de bestaande 
situatie reguleren maar eveneens inspelen 
op toekomstige ontwikkelingen in deze 
sector. 
Aangezien er in de toekomst waarschijnlijk 
een steeds toenemende convergentie gaat 
plaatsvinden tussen verschillende 
elektronische toestellen 
(TV/Video/DVD/Desktop 
Computer/Laptop/Mobiele telefoon/...) is 
het niet voldoende dat een wetgeving enkel 
misdaden op het internet reguleert maar 
ook bijvoorbeeld misdaden gepleegd via 
het mobiele-telefonie netwerk (daarom 
spreken we best van “computer related 
crime”). Momenteel zijn deze echter nog 
vrij zeldzaam maar alles wijst er op dat dit 
zeker niet zo gaat blijven wanneer 
zogenaamde 3G mobiele telefoons ingang 
gaan vinden. 
3G staat voor “derde generatie 
mobilofonie” en houdt onder meer het 
versturen van videobeelden en snel surfen 
op internet in, via je mobiele telefoon. 
 
De bestaande wetgeving op de 
telecommunicatie-infrastructuur voldoet 

niet aan de specifieke geplogenheden van 
de nieuwe media. Eén van de 
hoofdoorzaken hiervan is dat deze 
wetgeving geschreven is met een 
gecentraliseerd netwerk voor ogen (in casu 
het telefoonnetwerk van Belgacom). Dit 
staat in schril contrast met de 
gedistribueerde structuur van bijvoorbeeld 
het Internet. 
Een anekdote die de spreker hieromtrent 
naar voren bracht was de volgende: In de 
jaren tachtig hebben 2 jobstudenten 
ingebroken op het netwerk van de federale 
regering en ingelogd op de computer van 
toenmalig federaal eerste minister Martens. 
De inbraak stelde niet zo veel voor. De 
“aanvallers” hebben gewoon een aantal 
wachtwoorden uitgeprobeerd, toen bleek 
dat het wachtwoord “wetstraat” was. 
Omdat de wetgeving toen te kort schoot 
voor dit soort misdrijven zijn de 2 
jobstudenten veroordeeld voor “diefstal 
van elektriciteit”. 
 
Soorten aanvallen 
  
Aanvallen hoeven niet per sé opzettelijk te 
gebeuren, een aantal aanvallen zijn te 
wijten aan onwetendheid van de gebruiker 
of fouten die de gebruiker maakt. 
Een ander type waar een wetgeving niet 
veel nut heeft zijn zogenaamde fysische 
oorzaken. Bijvoorbeeld natuurrampen, 
brand, technische fouten in de hardware, 
vliegtuigen die in gebouwen vliegen en 
daarbij alles vernielen. 
Voor dat laatste kunnen natuurlijk 
bestaande wetgevingen ingeroepen 
worden. 
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Een aantal aanvallen via elektronische weg 
zijn echter wel opzettelijk. 
De meest bekende in deze categorie is 
waarschijnlijk het verspreiden van 
virussen. 
Ook zogenaamde DoS aanvallen komen 
meer en meer voor. Eenvoudig gezegd zijn 
DoS aanvallen er op gericht een computer 
zo te bestoken met informatie dat een 
normaal gebruik onmogelijk wordt. Verder 
hebben we nog aanvallen die proberen het 
wachtwoord van een gebruiker te weten te 
komen en zo onder zijn/haar namen 
ongeoorloofde dingen doen op computer 
systemen. Ten slotte hebben we ook nog 
het onderscheppen van gegevens die 
getransporteerd worden. Dit is equivalent 
met het afluisteren van bijvoorbeeld een 
telefoongesprek. 
 
Initiatieven 
 
Momenteel zijn er verschillende 
instellingen op verschillende niveau’s 
bezig met het wetgevend kader rond 
“cybercrime”. 
Naar aanleiding van de ondertekening van 
de “Cybercrime convention” werd deze 
lezing georganiseerd door KIB. Deze 
conventie werd opgesteld onder de hoede 
van de “Council of Europe”. Deze 
conventie is de meest verregaande die 
momenteel goedgekeurd is. 40 landen 
hebben deze goedgekeurd. 
De Europese Commissie heeft haar 
“eEurope action plan”. 
Momenteel heeft de Europese Commissie 
een werkdocument klaar dat zich vooral 
focust op inbraken in computersystemen, 
virussen en de hierboven beschreven DoS-
aanvallen. 
Het voorstel van de Europese Commissie 
gaat veel verder dan de “Cybercrime 
convention” en omvat ook maatregelen om 
kinderpornografie, racisme, en 
drugsverkopen in elektronische vorm tegen 
te gaan. 
Ten slotte heeft ook de G8 een “High Tech 
Crime Group” opgericht die zich met deze 
materie bezighoudt. 

 
Hindernissen 
 
Door het internationale karakter van 
communicatienetwerken kan de nationale 
politie in het algemeen weinig doen aan 
een elektronisch misdrijf. Hierdoor wordt 
er zeer weinig aangifte gedaan van dit 
soort misdrijven en is het bijgevolg ook 
moeilijk om ze in kaart te brengen en er 
statistieken van op te stellen. 
Daar komt dan nog bij dat het voor de 
reputatie van een bedrijf zeker geen goede 
zaak is als ze een inbraak moeten bekend 
maken. 
De aanvallen die er een tijdje geleden zijn 
uitgevoerd op een aantal grote bedrijven 
(zoals Yahoo!, Amazon.com, Cnn.com) 
geven daarom misschien een vertekend 
beeld. Deze waren trouwens van het type 
DoS. 
De huidige verschillen in wetgeving tussen 
de verschillende Europese landen maken 
het er ook niet makkelijker op. 
Ten slotte moet een nieuwe (Europese) 
wetgeving zeker aan een aantal vereisten 
voldoen. 
Vooreerst moet ze zo zijn opgesteld dat de 
politiediensten de naleving ervan op een 
adequate manier kunnen afdwingen. De 
wetgeving mag ook niet zo strikt zijn dat 
ze nieuwe economische/technologische 
ontwikkelingen afremt. Als laatste moet de 
wetgeving ook de privacy van de 
gebruikers en de beveiliging van 
elektronische gegevens waarborgen. 
Opdat aan deze eisen voldoen zou zijn 
heeft de Europese Commissie er voor 
gekozen bij het opstellen van de wetgeving 
zowel de gebruikersverenigingen als de 
industrie te betrekken. 
 
 
Pre-requisieten voor een adequate 
bestrijding 
 
De onderwerpen die hier behandeld zullen 
worden zijn de volgende : EU-forum, 
initiatieven van de industrie, opleiding, 
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informatie beveiliging en individuele 
bescherming. 
Ten eerste hebben we het EU-forum, dit is 
een gemeenschappelijk discussieplatform, 
waar alle zogenaamde ‘stakeholders’ of 
belanghebbenden in vertegenwoordigd zijn 
(industrie, wetgevende macht, 
gebruikersverenigingen, privacygroepen). 
Dit forum organiseert zogenaamde ‘expert 
meetings’ waar zeer specifieke 
onderwerpen behandeld worden. 
Ten tweede wordt er van de bedrijven 
verwacht dat ze een aantal initiatieven 
nemen in verband met zelfregulering en 
preventie. Bedrijven doen er best aan hun 
gebruikers zo veel mogelijk bewust te 
maken van de problematiek en hotlines op 
te richten waar gebruikers met vragen naar 
kunnen telefoneren. Ook wordt verwacht 
dat er beveiliging- en filterproducten op de 
markt komen. Filterproducten kunnen er 
bijvoorbeeld uit bestaan om sites met 
ongeoorloofde inhoud (kinderporno, 
racisme, ...) automatisch te blokkeren, of 
automatisch virussen uit e-mailberichten te 
filteren. 
Het derde en misschien wel belangrijkste 
aspect is de opleiding. Wil ze effectief zijn 
moet opleiding gebeuren op alle niveaus. 
Dus zowel bij de ordediensten, justitie, de 
bedrijven en de gebruikers. 
Ten vierde hebben we 
informatiebeveiliging, Dit houdt onder 
meer in dat de beschikbaarheid, integriteit 
en vertrouwbaarheid van de opgeslagen 
informatie gewaarborgd wordt en dat 
informatie beschermd is door middel van 
een authenticatie mechanisme. 
Als vijfde en laatste item is er de 
individuele bescherming. Zoals reeds in de 
eerste paragraaf vermeld vereist de 
gedistribueerde structuur van het Internet 
specifieke maatregelen. Daarom is 
beveiliging op het Internet een collectieve 
verantwoordelijkheid. De gebruikers 
moeten dus zelf een aantal maatregelen 
nemen om hun eigen veiligheid te 
waarborgen. De spreker maakt de 
vergelijking tussen computers zonder 
beveiliging en auto’s zonder sloten op. 

De meest gekende individuele 
veiligheidsmaatregel is waarschijnlijk het 
installeren van een virusscanner. Dit is een 
techniek die gelukkig redelijk wijd 
verspreid is. Het encrypteren van gegevens 
daarentegen is helemaal niet zo populair. 
Slechts 4% van de gegevens die over het 
internet reizen zijn geëncrypteerd. 
Encryptie houdt in dat je gegevens 
transformeert in een vorm die niet leesbaar 
is voor iemand die je gegevens 
onderschept. Zo kunnen de gegevens op 
een veilige manier over een publiek 
netwerk (zoals het internet) gestuurd 
worden. De transformatie gebeurt op basis 
van een sleutel. Om de gegevens terug in 
hun ‘normale’ vorm te krijgen heb je als 
bestemmeling ook een sleutel nodig. Ten 
slotte hebben we ook nog firewalls. Dit is 
eveneens een techniek die bij 
eindgebruikers redelijk zeldzaam is. Een 
firewall is een stuk software dat er voor 
zorgt dat ‘gaatjes’ in je computersysteem 
afgeschermd zijn voor mogelijke 
aanvallers.  
 
Besluit 
 
De misdaad in de informatiesamenleving 
bestaat enkel en alleen omdat deze 
informatie samenleving een enorm succes 
is. Zoals bij misdaden in de gewone 
samenleving is het slechts een fractie van 
het totale aantal gebruikers dat zich niet 
normaal gedraagt (99.9% van de 
gebruikers doen dit wel). Er is dus 
helemaal geen reden om afgeschrikt te zijn 
door deze misdaden die wel gebeuren. Wel 
is het nodig dat je als individuele gebruiker 
je verantwoordelijkheid opneemt ten 
opzichte van de (elektronische) 
gemeenschap. 
 

Thomas Delaet 
 
De URL van de eenheid waar Ilias 
Chantzos actief is : 
http://europe.eu.int/information_society/to
pics/telecoms/internet/crime/index_en.htm 
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• VERSLAG VAN HET GROOT DEBAT OVER DE EUROPESE 

UITBREIDING 

Om 2001-2002 goed in te zetten, begon het KIB-kerncomité nog voor de start van het nieuwe 
academiejaar, samen met de Europese Beweging, aan de organisatie van een groots debat 
over de Uitbreiding van de Europese Unie. De themakeuze laat zich gemakkelijk verklaren: 
de uitbreiding van de EU is bijzonder actueel en verdient meer aandacht dan de pers haar de 
laatste maanden gaf. De opkomst was alleszins overweldigend naar KIB-normen! Een 160-tal 
geïnteresseerden daagden op voor het debat.  
 
Zo’n activiteit vraagt natuurlijk veel 
voorbereiding. Zonder de hulp van Lesley 
van de Europese Beweging zou een 
sprekerslijst met tenoren als Johan Van 
Hecke (Europees parlement), Dirk 
Meganck (Europese Commissie), Willy 
Declercq (Europees Parlement) en 
moderator Stephan Keukeleire (KUL – 
Europacollege – EHSAL) hooguit een 
mooie wensdroom gebleven zijn. Enkel 
Willy Declercq zegde op het laatste 
ogenblik af. Maar niet gewanhoopt: Ward 
Beysen (Europese Commissie) werd bereid 
bevonden om hem te vervangen, tot  
tevredenheid van iedereen (behalve van 
onze plakploegen). De vier sprekers gaven 
elk afzonderlijk een uiterst interessante 
uiteenzetting over verschillende aspecten 
van de uitbreiding.  
 
Moderator Stephan Keukeleire beet de 
spits af met een beknopt, maar helder 
historisch overzicht van de evolutie die 
onvermijdelijk zal leiden tot de uitbreiding.  
In de jaren tachtig en voorheen werd een 
groot deel van Europa gewoon genegeerd. 
De lidstaten van de Europese Unie 
beschouwden enkel de landen ten westen 
van het Ijzeren Gordijn als “Europa” en 
hadden zo goed als geen contacten met 
Centraal- en Oost-Europa. De val van de 
Muur op 9 november 1989 vormde het 
keerpunt: beleidsmakers begonnen te 
denken over Europa in nieuwe termen. Dit 
was het startpunt van hernieuwde relaties 
met het oostelijke deel van Europa. Toch 
mag men niet uit het oog verliezen dat de 
EU ook al vroeger, vanaf 1987, 

hervormingen in bijvoorbeeld Polen en 
Hongarije steunde. 
 
Op de top van Kopenhagen in 1993 werden 
criteria opgesteld waaraan kandidaat-
lidstaten moesten voldoen. Drie groepen 
van eisen werden opgelegd. In de eerste 
plaats ging het om ‘politieke criteria’: 
enkel democratische rechtsstaten worden 
toegelaten tot de EU; daar komt nog bij dat 
de mensenrechten, en dan vooral de 
rechten van politieke en culturele 
minderheden, moeten gerespecteerd 
worden. Op ‘economisch vlak’ moet er 
voldaan worden aan het principe van vrije 
markt. Landen die deel willen uitmaken 
van de Europese Unie moeten in staat zijn 
te concurreren met anderen. Ten slotte 
moeten deze staten het geheel van alle 
verdragen en wetgevingen, die ooit 
gemaakt zijn binnen het kader van de 
Europese Unie, opgenomen hebben in hun 
intern apparaat vooraleer ze aanvaard 
kunnen worden als lid. Dit opnemen van 
het ‘Acquis Communautaire’ is 
noodzakelijk opdat de administratie, de 
juridische diensten en het beleid van het 
land in zijn geheel aangepast zijn aan het 
nieuwe institutionele kader dat geschapen 
wordt door de aanvaarding van 
lidmaatschap van de Europese Unie. 
 
In 1997 begonnen dan de 
onderhandelingen met de eerste zes landen: 
Letland, Polen, Tsjechië, Hongarije, 
Slovenië en Cyprus. Deze groep werd in 
1999 aangevuld met Roemenië, Bulgarije, 
Estland, Litouwen en Malta. Tenslotte 
werd ook met Turkije de afspraak gemaakt 



 GLOBAAL  –  JAARGANG 9 (2001-2002)  –  NUMMER 1 

   
KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  PAGINA  7 

dat het land in principe een kandidaat kan 
zijn, maar de onderhandelingen zijn nog 
niet begonnen. Het streefdoel voor de 
afronding van de onderhandelingen – met 
landen die voldoen aan de criteria – is 
2004. Deze staten zouden dan kunnen 
deelnemen aan de Europese verkiezingen 
van 2004 en in 2005 daadwerkelijk deel 
gaan uitmaken van de Europese Unie. Over 
welke landen het hier juist gaat, is nog 
voor niemand duidelijk  
 
Als volgende spreker gaf Dirk Meganck, 
als vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie, de stand van zaken weer met 
betrekking tot de concrete haalbaarheid 
van de criteria. Meganck voegde bij de drie 
hoger genoemde toetredingscriteria nog 
een vierde, zeer belangrijk criterium, 
namelijk de ‘administratieve capaciteit’.  
 
Met uitzondering van Turkije kunnen alle 
kandidaten omschreven worden als 
democratieën waar de mensenrechten min 
of meer gerespecteerd worden. Toch zijn 
corruptie, fraude en economische 
criminaliteit niet weg te denken 
problemen. Ook discriminatie van 
minderheden blijft een teer punt: vrouwen- 
en kinderhandel, de leefomstandigheden 
van de Roma en de situatie van de Russen 
in Estland en Letland zijn allemaal 
problemen die nog moeten opgelost 
worden. Ook aan de economische eisen 
voldoen de meeste kandidaten, het ene land 
(Cyprus, Slovenië) al wat beter dan het 
andere (Roemenië, Bulgarije). De eis van 
de “acquis communautaire” is echter op 
korte termijn volstrekt onhaalbaar. Daarom 
zijn overgangsmaatregelen opgesteld, maar 
deze zijn gelimiteerd in de tijd. Het gaat 
over 3 à 4 en maximum over 10 jaar 
uitstel.  
 
In principe zou het moeten lukken om de 
onderhandelingen eind 2002 af te ronden 
met die kandidaat-lidstaten die er klaar 
voor zijn. De toegang tot de Unie zal 
worden geopend naargelang de individuele 
verdiensten van elk land apart: de 

toetreding zal dus waarschijnlijk niet voor 
alle kandidaten gelijktijdig kunnen 
gebeuren. (Nochtans sprak de Commissie 
enkele weken geleden in haar jaarlijkse 
evaluatierapport nog over een ‘big bang 
scenario’, waarbij 10 kandidaten tegelijk 
toegelaten zouden worden vanaf begin 
2004 – nvdr)  
 
Bleek uit deze lezing al dat de uitbreiding 
met een groot aantal problemen gepaard 
gaat, dan maakte Ward Beysen de 
volledige draagkracht hiervan duidelijk. 
Hij heeft zo zijn twijfels bij de uitbreiding 
met de kandidaat-lidstaten. Een politieke 
beslissing als deze is niet louter een 
rationeel gedachteproces; emoties spelen 
uiteraard ook een grote rol. In het dossier 
van de uitbreiding halen die emoties 
volgens Beysen de overhand. De 
bevolkingen van zowel de huidige EU-
lidstaten als van de kandidaten staan niet 
onverdeeld gunstig tegenover de 
uitbreiding. Zoals nogal vaak verliezen de 
gesprekspartners de bevolking uit het oog, 
juist wanneer de nood aan communicatie 
het grootst is. De kloof tussen de 
beleidsmakers en de gewone mensen wordt 
steeds groter en naarmate het proces 
vordert, neemt de aanhang voor de 
uitbreiding af.  
 
In de kandidaat-lidstaten worden concrete 
problemen volgens Beysen vooral 
veroorzaakt door het totale gebrek aan 
administratieve ondersteuning. Zo is men 
er in Polen sinds 1989 nauwelijks in 
geslaagd 500 mensen op te leiden in de 
bestuurswetenschappen. Enorme 
inspanningen moeten dus geleverd worden, 
wil men vermijden dat het bestuur van 
kandidaat-lidstaten in handen komt van 
externe consultants. 
 
Een bijkomend probleem vormt de 
draagkracht van de huidige EU, die niet in 
voldoende mate zal verruimd zijn tegen 
2006. De vraag stelt zich dan ook of de 
lidstaten de uitbreiding zullen kunnen 
dragen zonder al te fel te moeten inleveren. 
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Politiek moedige beslissingen zullen 
moeten genomen worden om de instituties 
klaar te maken voor zo’n enorme 
uitbreiding. De verkiezingen in 
respectievelijk Duitsland en Frankrijk in 
2002 zullen een beslissende impact hebben 
op de verdere behandeling van dit dossier 
en zo zal de druk van de publieke opinie 
mede bepalen of we overgaan tot de 
uitbreiding en hoe we dat juist gaan doen. 
Beysens hart zegt op de vraag naar 
uitbreiding dan ook ‘neen’, hoewel zijn 
verstand ‘ja’ blijft zeggen.  
 
Ondanks al deze moeilijkheden en 
problemen noemt Johan Van Hecke de 
eenmaking één van de belangrijkste 
politieke uitdagingen van de laatste 50 jaar. 
Principieel blijft hij een voorstander van de 
eenmaking, omdat deze uitbreiding ook 
voor ons een aantal voordelen inhoudt. Op 
strategisch en militair gebied wil Europa 
een project van veiligheid en 
vredehandhaving uitbouwen. Indien we dat 
op lange termijn willen handhaven, is de 
uitbreiding noodzakelijk. Op economisch 
vlak zal het belangrijkste gevolg de creatie 
van de grootste handelsruimte ter wereld 
zijn. Er zijn dus gegronde redenen om over 
te gaan tot de uitbreiding. Zelfs Turkije, 
dat toch op het gebied van de elementaire 
mensenrechten abominabele 
beleidsbeslissingen maakt, zet ons hier 
voor een moeilijk probleem. Zijn 
strategische ligging en het feit dat Turkije 
lid is van de NAVO spreken ongetwijfeld 
voor de toetreding, zeker aangezien een 
weigering het land in de armen van een 
aantal radicale moslimlanden zou kunnen 
duwen. Toch blijft de behandeling van 
minderheden en het beleid met betrekking 
tot de gevangenissen voldoende reden om 
Turkije voorlopig af te houden. 

 
Van Hecke vreest echter ook dat we 
institutioneel absoluut niet klaar zijn voor 
de uitbreiding. Nice was volgens hem een 
totale mislukking en dat wijst er spijtig 
genoeg op dat we zelfs nu, met 15 leden, er 
niet in slagen de meest essentiële 
beslissingen te nemen. Ook op financieel 
gebied is nog niet alles opgelost; vooral het 
landbouwbeleid en de structuurfondsen 
stellen ons hier voor quasi 
onoverkomelijke problemen. 
 
2004 is dus hoogstwaarschijnlijk niet 
haalbaar. De beloftes die aan de kandidaten 
gedaan zijn, zullen waarschijnlijk 
bijgesteld moeten worden, met 
waarschijnlijk zware frustraties en 
teleurstellingen tot gevolg. Toch is het 
belangrijk dat de uitbreiding gebeurt met 
zin voor verantwoordelijkheid en dat dit 
project, waar al zeer veel in geïnvesteerd 
is, niet zonder meer verwatert door al te 
grote haast. 
 
De sprekers lijken het dus uiteindelijk eens 
te zijn: toetreding is noodzakelijk, maar 
stelt ons op korte termijn voor enorme 
problemen. Na een kort debat met het 
aanwezige publiek, werden onze sprekers 
terecht hartelijk bedankt. Niet alleen 
hebben ze met veel zin voor helderheid de 
achtergrondkennis van de meeste 
aanwezigen op onnavolgbare wijze 
aangevuld, ook hebben ze door op een 
eerlijke manier constructief na te denken 
over de problemen stof tot meditatie 
geboden. We wensen hen dan ook veel 
inspiratie en een open geest toe om samen 
met hun collega’s de onderhandelingen tot 
een goed einde te brengen.  

 
Karen en Nele Haegemans
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HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID: 

VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST(?), …  
 
Het Europese landbouwbeleid staat al geruime tijd ter discussie. Belangrijkste oorzaak is de 
druk vanuit de WTO. Het oude GLB werkte handelsverstorend en was in strijd met de 
vrijhandelsgedachte. Met grote tegenzin is men eerst tot een voorzichtige hervorming 
gekomen van het GLB. Uiteindelijk sloeg Agenda 2000 nieuwe wegen in en hervormde het 
GLB diepgaander.  Een historische schets. 
 

Het oude GLB volgens Mansholt 
De vader van het oude 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, de 
eerste commissaris voor landbouw, is de 
Nederlander Sicco Mansholt. Hij tekende 
zijn beleid uit tussen ‘58 en ‘62. 
 
Het vooropgestelde doel was het 
verzekeren van de voedselvoorziening. Dit 
wou hij bereiken door een 
productiviteitsverhoging. Zo verzekerde 
men ook een redelijke levensstandaard 
voor de landbouwers. Vereiste voor dit 
alles waren stabiele markten. Aan de 
consument wou men tenslotte redelijke 
prijzen garanderen. 
 
Het basisprincipe bij het uitwerken van 
maatregelen om de vooropgestelde 
doelstellingen te bereiken, was de 
volledige vrijhandel voor 
landbouwproducten. Al in ‘67 kwam men 
tot een eengemaakte markt.  
Daarnaast paste men het principe van de 
communautaire preferentie toe. Dit hield in 
dat men in eerste instantie 
landbouwproducten aankocht binnen de 
EU en pas in allerlaatste instantie overging 
tot import. Om een toevloed van 
concurrentiele producten te vermijden, 
werden de grenzen gesloten voor niet-EU 
producten door middel van drempelprijzen 
waaraan moest ingevoerd worden. Deze 
werden zo ingesteld dat ze prohibitief 
werkten. Het kwam neer op een regelrecht 
protectionistisch beleid. 
Tenslotte centraliseerde men het 
landbouwbeleid op Europees niveau. Door 

het principe van financiële solidariteit 
kwam men tot een gemeenschappelijke 
financiering van het GLB volgens 
draagkracht van de lidstaten. Europa 
zorgde voor de herverdeling van de 
fondsen. 
 
Om het beleid te concretiseren, kon men 
twee instrumenten hanteren: 
marktordening en structuurbeleid. 
Hoe werd marktordening concreet 
uitgewerkt? Eerst stelde men een richtprijs 
voorop. De marktprijs gevormd op de 
interne Europese markt zou rond deze 
richtprijs moeten schommelen. Wie 
exporteerde kon rekenen op forse 
exportrestituties om de concurrentie op de 
wereldmarkt aan te kunnen. De 
wereldmarktprijs lag veel lager dan de 
intern gevormde marktprijs, het verschil 
werd bijgepast. Wie wou invoeren, moest 
dit doen aan een drempelprijs, een 
gemiddelde van de schommelende interne 
marktprijs. De importeur moest het 
verschil tussen wereldmarktprijs en  
drempelprijs als heffing betalen aan de EU. 
Een bepaald percentage van de richtprijs, 
meestal 92%, stelt de interventieprijs vast. 
Dit is een gegarandeerde minimumprijs 
waaraan alle producten opgekocht worden 
door Europa. Opgekochte overschotten 
werden aan dumpingprijzen op de 
wereldmarkt aangeboden, met een 
verlaging van de wereldmarktprijs tot 
gevolg en een verhoging van het 
kostenplaatje voor de EU. De fondsen voor 
marktordening namen 95% van het totale 
landbouwbudget voor hun rekening.  
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Niet elk product werd even zwaar 
ondersteund.  Producten waarvoor een 
zware marktordening gold, werden 
gekenmerkt door een lage 
aanbodselasticiteit wegens hun extensieve, 
grondgebonden karakter. Het gaat in 
concrete om graan, melk, suiker, 
rundsvlees en oliehoudende zaden. 
Aardappelen vormden een uitzondering 
omwille van de lage toegevoegde waarde 
van transport ervan waardoor we geen 
concurrentie hoefden te vrezen. Je 
verscheept immers geen aardappelen 
omdat het bijna meer zou kosten dan dat 
het zou opbrengen. Een lichte 
marktordening was er voor intensieve 
teelten als varkens, groenten, fruit en 
tafelwijn. 
Het structuurbeleid van zijn kant was er op 
gericht de factormobiliteit in de sector te 
verhogen. 
Een fundamentele problematiek binnen de 
landbouwsector is dat technologische 
vooruitgang zorgt voor een verhoging van 
het aanbod, maar de vraagstijging 
evolueert niet evenredig mee. Dit zorgt 
voor een fundamenteel neerwaartse druk 
op de landbouwprijzen. Dit hoeft an sich 
geen probleem te zijn, mits 
schaalvergroting en afvloeiingen van 
arbeidskrachten naar andere sectoren. Het 
aandeel werkkrachten in de sector is de 
voorbije decennia spectaculair gedaald van 
21% in 1960 tot 4% in 1995 (voor de EU-

15). Ondanks deze massale afvloeiing is de 
optimale schaal nog niet bereikt, want de 
4% werkkrachten in de landbouw staan 
slecht in voor 2% van het BNP in de EU. 
De sector is dus nog altijd te 
arbeidsintensief en weinig efficiënt. 
Verdere afvloeiingen zijn dan ook nodig. 
De geringe factormobiliteit verhindert dit. 
Redenen hiervoor zijn voor de 
handliggend: oudere, laaggeschoolde 
boeren zullen de stap niet meer zetten naar 
een andere sector en daarnaast mogen 
emotionele factoren niet onderschat 
worden. Factormobiliteit werd 
gestimuleerd door vervroegde 
uittredingsregelingen voor oudere boeren. 
Daarnaast werd een investeringsbeleid 
gevoerd om de efficiëntie en productiviteit 
te verhogen. Jonge boeren hadden recht op 
innovatie- of investeringspremies op 
bedrijfsniveau. Op sectoraal niveau 
investeerde men in een efficiënte 
vermarkting van de producten door 
subsidiëring van veilingen, 
marketinginspanningen,... De 
structuurfondsen kenden extra subsidies 
toe aan achtergestelde gebieden. De 
ontwikkeling van het Hageland is een mooi 
voorbeeld. Recentelijk genoten de 
Westhoek en het Meetjesland nog extra 
subsidies. 
 
Mansholts beleid zou onverkort 
gehandhaafd blijven tot eind jaren tachtig. 

Samenvattend: 

Doelstellingen 
1. voedselvoorziening verzekeren 
2. productiviteitsverhoging 
3. aldus een redelijke levensstandaard verzekeren 
4. markten stabiliseren 
5. redelijke prijzen aan de consument verzekeren 
Principes 
1. eenheid van markt 
2. communautaire preferentie 
3. financiële solidariteit 
Instrumenten 
1. marktordening 
2. structuurbeleid 
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Reeds zeer vroeg werd duidelijk dat het 
beleid aanleiding gaf tot uitwassen. 
Mansholt zelf trok al in ‘69 met zijn 
“Memorandum ter Hervorming van het 
Landbouwbeleid” aan de alarmbel. In 
minder dan tien jaar maakte hij Europa 
self-supporting, maar het succes droeg de 
kiem van de ondergang van het GLB in 
zich. Hij ging op de rem staan maar met 
een mars op Brussel in maart ‘71 gaven de 
boeren te verstaan dat daar niks van in huis 
kon komen. Om de lieve vrede moest 
Mansholt zowat al zijn 
hervormingsplannen inslikken. 
 
Dit onvermogen tot hervorming had 
verstrekkende gevolgen. We herinneren 
ons allemaal de tot de verbeelding 
sprekende termen als melk- en wijnplas, 
boter- en vleesberg,... Deze overschotten 
werden opgekocht aan de geldende 
interventieprijs en met exportrestituties op 
de wereldmarkt gedumpt met alle gevolgen 
vandien voor de derde wereld. Het 
betekende ook een dubbele kost met 
budgettaire ontsporingen tot gevolg. Op 
bepaalde momenten slokte landbouw meer 
dan 70% van de Europese begroting op. 
Daarnaast groeide bij de internationale 
handelspartners de onvrede over het 
gevoerde protectionistische 
landbouwbeleid. De druk van die kant uit 
werd uiteindelijk onhoudbaar. Amerika 
voerde in de WTO de druk op met 
ondermeer economische sancties zodat 
toegevingen moesten gedaan worden. 
 

1992: McSharry 
In ‘88 werden de eerste voorzichtige 
stappen gezet om de kwalijkste gevolgen 
van het GLB weg te werken. Pas onder de 
Ierse landbouwcommissaris Ray 
MacSharry in ‘92 werd aan de 
doelstellingen van het GLB gesleuteld. 
Beheersing van de productie kwam in de 
plaats van de focus op groei met de 
invoering van quota, braakpremies,... als 
gevolg. Daarnaast daalden de 
interventieprijzen voor de meeste 

producten aanzienlijk. Als compensatie 
kregen de boeren directe inkomenssteun. 

Agenda 2000: het nieuwe GLB 
Verdere aanpassingen van het GLB werden 
gedurende de jaren ‘90 voorbereid. De 
commissie kwam met verregaande 
voorstellen op de proppen maar de raad 
ging serieus op de rem staan. De algemene 
principes bleven overeind maar de concrete 
uitwerking werd aanzienlijk afgezwakt. 
Het nieuwe GLB vond zijn uiteindelijke 
neerslag in Agenda 2000.  
 
Het landbouwbeleid zoals beschreven in 
Agenda 2000 gaat verder op de in ‘92 
ingeslagen weg. 
De oude Europese landbouwpolitiek was 
onhoudbaar in het kader van de steeds 
luider klinkende roep naar een vrije 
wereldmarkt. Het beleid werkte 
marktverstorend en maakte dat de 
Europese landbouw geen voeling meer had 
met de wereldmarkt. Als men wil komen 
tot een competitieve agrarische sector die 
de concurrentie op wereldvlak aankan, 
moet men komen tot een meer 
marktgeoriënteerd beleid. Een 
marktgerichte landbouw is ook klaar voor 
de oostwaartse uitbreiding van de EU. 
Daarnaast creëert de groeiende 
wereldvraag naar voedsel opportuniteiten. 
De Europese landbouw moet in staat zijn 
hierop in te spelen, zonder een al te 
excessieve subsidiëring. 
Het groeiend consumentenbewustzijn in 
termen van voedselveiligheid, kwaliteit en 
dierenwelzijn vormt een belangrijk 
aandachtspunt. De promotie van veilige 
productiemethoden die in staat zijn een 
diversiteit aan kwalitatief hoogstaande 
producten voort te brengen, moet hieraan 
tegemoetkomen. 
De landschappelijke waarde van het 
platteland wordt erkend. De rol die de 
landbouw daar in te spelen heeft, is 
cruciaal. Ze is de behoeder van de open 
ruimte en staat in voor het behoud van het 
natuurlijk erfgoed en van de visuele 
integriteit van het landschap. Ook 
ecologische bekommernissen worden in 
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ogenschouw genomen. De landbouw staat 
immers mee in voor het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen en voor de 
bescherming en verbetering van de 
landelijke omgeving voor toekomstige 
generaties. 
De ruime economische ontwikkeling van 
het platteland krijgt veel aandacht. Men wil 
landbouwgezinnen een redelijk inkomen 
garanderen. De verhoging van het inkomen 
uit niet- landbouwactiviteiten staat 
centraal. Daarom wil men ter plekke 
werkgelegenheid creëren voor de 
landelijke bevolking. Zo wil men ook een 
leegloop van het platteland vermijden. 
In globo wil men komen tot een 
competitieve landbouwsector, op een 
moderne leest geschoeid. Het duurzame 
karakter van de bedrijvigheid wordt een 
expliciete vereiste. 
 
De principes waarvan men uitgaat bij de 
uitwerking van Agenda 2000 verschillen 
totaal van deze gehanteerd in het oude 
GLB. 
De multifunctionaliteit van de Europese 
landbouw wordt onderstreept. De sector 
staat niet louter in voor de productie van 
levensmiddelen, maar verstrekt een veel 
ruimere waaier aan diensten. De landbouw 
staat immers ook in voor 
landschapsonderhoud, produceert 
kwalitatief hoogstaande producten en komt 
tegemoet aan de vraag van de consument 
in termen van voedselveiligheid en 
dierenwelzijn. 
Vroeger werd enkel de landbouwsector 
beschouwd in het beleid. Nu hanteert men 
een geïntegreerde, multi-sectorale aanpak 
om het economisch potentieel van het 
platteland te versterken. 
Met cross-compliance wil men milieu- en 
landbouwbeleid dichter bij elkaar brengen. 
De toegekende steun wordt  afhankelijk 
van milieumaatregelen. Zo wil men een 
duidelijkere link leggen tussen publieke 
steun en de waaier aan diensten die de 
samenleving ontvangt van de 
landbouwgemeenschap, onder andere dus 
milieuzorg door een duurzame landbouw. 

Men komt tot een decentralisatie van het 
landbouwbeleid. De verordeningen van het 
vroegere GLB maken plaats voor 
richtlijnen. Het komt aan de lidstaten zelf 
toe een beleid uit te tekenen dat aan de 
gestelde normen in de richtlijnen 
tegemoetkomt. Deze subsidiariteit moet het 
beleid eenvoudiger maken. 
Een verdere vereenvoudiging en een 
grotere transparantie wil men bereiken 
door stroomlijning en eenduidige 
procedures. 
 
De instrumenten waarmee men hoger 
genoemde doelstellingen wil bereiken 
bouwen verder op deze uit de MacSharry 
hervorming. 
Een graduele verlaging van de richtprijzen 
moet de Europese landbouwer meer 
voeling geven met de wereldmarktprijzen. 
Zo wil men komen tot een competitievere 
sector. Tegelijk verlaagt het ook de factuur 
die Europa moet zien te financieren. Het 
verschil tussen wereldmarktprijs en 
interventieprijs verkleint immers. Dit moet 
de  uitbreiding oostwaarts betaalbaar 
houden. Tenslotte komt men ook deels 
tegemoet aan de druk vanuit de WTO die 
het Europese opkoopsysteem aan 
gegarandeerde prijzen had veroordeeld.  
De interventieprijs voor graangewassen 
wordt met 15% verlaagd in twee gelijke 
stappen in 2000/2001 en 2002/2003. Die 
van vlees wordt met 20% teruggebracht. In 
de zuivelsector voorziet men een reductie 
met 15%, maar de hervorming wordt 
uitgesteld tot 2005/2006. Het geldende 
quotasysteem blijft in voege tot 2007/2008. 
Ter compensatie van het inkomensverlies 
wordt rechtstreekse inkomenssteun 
toegekend aan de landbouwers. De directe 
inkomenssteun voor graangewassen wordt 
vastgesteld per hectare, de opbrengst is dus 
irrelevant, en compenseert 50% van de 
algemenen prijsreductie. In de vleessector 
verhogen de bestaande premies en wordt 
een slachtpremie ingevoerd, onder 
voorwaarde dat die rechtstreeks aan de 
boer wordt uitbetaald. In de zuivelsector 
tenslotte zal een systeem uitgewerkt 
worden van rechtstreekse inkomenssteun 
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in lijn met de prijsreductie. Producenten 
zullen in aanmerking komen voor een 
zuivelpremie per kalenderjaar per 
tonnenmaat. 
Door het opnemen van 
minimumstandaarden waaraan men moet 
voldoen vooraleer men recht heeft op 
steun, wil men investeringen in betere 
kwaliteit, milieuzorg en dierenwelzijn 
stimuleren. Om in aanmerking te komen 
voor steun uit het Vlaams Landbouw 
Investeringsfonds (VLIF) is dit een 
expliciete voorwaarde. In dit kader past 
ook de moeilijke definiëring van de Goede 
Landbouwpraktijk. Het komt aan de 
lidstaten toe de definitie uit te werken en 
dit is nog niet overal gebeurd. Bestraffing 
kan voorzien worden als men niet aan de 
normen voldoet.  
De agro-omgevingsmaatregelen komen 
tegemoet aan de toenemende vraag naar 
zorg voor het landschap.  Betalingen 
worden voorzien voor wie investeert in 
bescherming en verbetering van de 
omgeving, natuurlijke hulpbronnen, bodem 
en genetische diversiteit en behoud van het 
landschap en het platteland. De 
inspanningen moeten verder gaan dan de 
Goede Landbouwpraktijk. Een voorbeeld 

is de subsidiëring van de aanplanting van 
kleine landschapselementen. Het VLIF 
voorziet verder in de subsidiëring van 
investeringen in afvalwaterzuivering, 
opvang en hergebruik van hemelwater, 
isolatie zodat energiebesparing wordt 
gerealiseerd, productie van biomassa,… 
Ook niet-landbouwers komen hiervoor in 
aanmerking. 
Het vroegere structuurbeleid wordt 
versterkt en uitgebreid. Investeringen in 
innovatie, kwaliteitsverbetering, verlaging 
van de productiekosten, verruiming van het 
arbeidsinkomen met inkomen uit niet-
landbouwactiviteiten,… worden ruim 
gesubsidieerd. Concreet subsidieert het 
VLIF rechtstreekse verkoop van de eigen 
productie, robotisering, nieuwe 
machines,… Naast de vroegere 
rentesubsidie, voert men ook een 
investeringssubsidie in, zodat niet meer 
moet geleend worden om in aanmerking te 
komen. Om de overdracht van 
landbouwbedrijven tussen de generaties te 
bevorderen, voorziet men een 
starterspremie voor jonge landbouwers. 
Langs de andere kant blijft de regeling 
voor vervroegde pensionering bestaan.

  
Samenvattend: 
Doelstellingen 
1. een meer marktgeörienteerde aanpak 
2. tegemoetkomen aan het groeiend consumentenbewustzijn 
3. behoud en versterking van de landschappelijke waarde van het platteland 
4. ontwikkeling van het economisch potentieel van het platteland 
5. kortom een moderne, competitieve en duurzame agrarische sector 
 

Principes 
1. multifunctionaliteit van de Europese landbouw 
2. multi-sectorale aanpak 
3. cross-compliance 
4. subsidiariteit 
5. transparantie en eenvoud van het beleid 
 
Instrumenten 
1. graduele reductie van de richtprijzen 
2. directe inkomenssteun 
3. minimumstandaarden 
4. agro-omgevingsmaatregele 
5. plattelandsontwikkeling 
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Wat de toekomst brengt 
Het nieuwe landbouwbeleid zoals 
uitgetekend in Agenda 2000 gaat de goede 
weg op, maar de hervorming is te weinig 
diepgaand. Een verdere, drastische afbouw 
van de marktordening is noodzakelijk, 
zoniet de volledige afschaffing ervan. Dit 
is politiek evenwel niet haalbaar. De 
Europese landbouworganisatie verzet zich 
er hevig tegen. Politiek wil men dan ook 
niet raken aan deze heilige koe. 
Evenwel zal Europa de beurs moeten 
blijven openen als het een leefbare 
landbouw wil behouden.  
De grond op basis waarvan steun zal 
worden toegekend moet evenwel 
veranderen. De sleutel zit al vervat in 
Agenda 2000. Het probleem van de 
Europese landbouw is dat ze weinig 
toegevoegde waarde levert in de totale 
waardeketen van grondstof tot hapklare 
brok op het bord van de consument. De 
meerwaarde zoekende consument vraagt 
echter meer kwaliteit, veiligheid, 
milieuzorg, landschapszorg, 
dierenwelzijn,… De sector kan en moet 
hieraan tegemoetkomen. Zo vergroot ze 
haar aandeel toegevoegde waarde in de 
waardeketen en dit zou zich moeten 
vertalen in hogere prijzen want ze kan de 
meerkost ervan doorrekenen aan de 
consument die bereid is deze meerkost te 
betalen. De bio-boer brengt dit in de 
praktijk, maar hij speelt in op een niche-
markt. Een doorsnee consument echter die 
kan kiezen uit Amerikaans, met hormonen 
behandeld rundsvlees en Europees, 
hormonenvrij rundsvlees dat stukken 
duurder is, kiest voor het eerste. Natuurlijk 
wil hij kwalitatieve, veilige producten 
maar als het meer kost, worden de mooie 
principes vlug langs de kant geschoven. De 
boer kan zijn meerkosten dus niet 
doorrekenen aan de consument op een vrije 
markt zonder verlies aan 
concurrentiekracht. De EU compenseert 
een stuk van de meerkosten maar niet 
volledig. Een verschuiving van de fondsen 
voor marktordening naar fondsen voor 

structuurbeleid dringt zich op zodat men 
kan komen tot een volledige compensatie 
van de meerkosten voor de landbouw door 
de strengere eisen die de EU stelt ten 
opzichte van zijn handelspartners. De 
marktfaling dat de meerkosten niet kunnen 
doorgerekend worden naar de consument, 
moet opgelost worden door een 
financiering van overheidswege. Gebeurt 
dit niet, of onvoldoende, dan verliest de 
Europese landbouw de strijd om de 
wereldmarkt en is ze gedoemd te 
verdwijnen.  
De multi-functionaliteit van de Europese 
landbouw is dus de sleutel. De sector levert 
een brede waaier aan diensten en kan 
inspanningen leveren om tegemoet te 
komen aan de strenge eisen van de 
Europese comsument. Subsidiëring op 
dergelijke basis werkt niet 
handelsverstorend. De markt kan zijn gang 
gaan, maar wordt gecorrigeerd daar waar 
hij faalt, het niet kunnen doorrekenen van 
verplichte meerkosten tengevolge van 
strengere eisen dan voor onze 
concurrenten. Maar ook aan de vraagzijde 
moet gesensibiliseerd worden. De 
consument  moet er van overtuigd worden 
dat hij een eerlijke prijs dient te betalen 
voor de aankoop van duurzamere 
landbouwproducten. In dit kader kan 
gedacht worden aan ecobonussen om zo de 
vraag naar duurzaam voedsel aan te 
zwengelen. 
Toch is verdere structurele hervorming 
nodig. Schaalvergroting, groter 
efficiëntie,… dringen zich op. 
Tot slot heeft de Europese landbouw nog te 
kampen met een fundamenteel probleem 
voor zijn extensieve, grondgebonden 
producten, namelijk het gebrek aan grote 
oppervlakten om tot een efficiënte schaal 
te komen. Hieraan kan moeilijk tegemoet 
gekomen worden en bij een volledige vrije 
wereldmarkt zullen deze sectoren zwaar 
onder druk komen te staan. Oplossingen 
hiervoor zijn niet voor de hand liggend. 
 
De Europese landbouw heeft een lange en 
bewogen geschiedenis achter de rug. Haar 
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multi-functionele karakter maakt een 
verzoening tussen milieu en landbouw 
mogelijk. Maar daarvoor moet budget vrij 
gemaakt worden. Zoniet dreigt de 
zwanenzang. Wie zorgt dan nog voor 
grazende koeien, wuivend graan en 

uitgestrekte graslanden? Vera Dua en 
Frans Fischler met hun respectieve 
administraties? 
 

Pieter Verhelst 

 
 
 

DE KAUKASUS: EEN VOLGEND CONFLICTGEBIED ? 
 

Sommige potentieel conflictueuze regio’s krijgen te weinig aandacht in het Westen. Zo gaan 
vaak kostbare mogelijkheden verloren gaan om conflicten tijdig op te lossen. Het gevaar 
bestaat bijgevolg dat die conflicten catastrofale gevolgen gaan aannemen zodat men vaak 
nadien tegen een veel grotere inspanning en kost noodgedwongen moet ingrijpen. Eén van die 
conflictueuze gebieden is de Kaukasus.  
 
In de Kaukasus hebben er in de 
geschiedenis al veel oorlogen gewoed. 
Hoewel de Kaukasus een bergketen is, 
bedoelt men met Kaukasus de regio errond. 
Het is een grensgebied tussen Rusland en 
Azië (met o.m. Iran en Turkije), getrokken 
door Europese en Aziatische 
invloedssferen, dat uit veel verschillende 
pionnen bestaat op een groot 
geostrategisch schaakspel dat genadeloos 
wordt bespeeld. Het gebied omvat het 
zuidelijke deel van de Russische federatie 
met de deelrepublieken Dagestan, 
Tjsetsjenië, Ingusjetië, Noord-Ossetië, 
Kabardië-Balkarië en Karatsjai-
Tsjerkessië; de landen Azerbeidjan, 
Armenië en Georgië, die op zijn beurt de 
autonome provincies of deelrepublieken 
(naargelang aan wie je het vraagt) Zuid-
Ossetië, Adzjarië en Abchazië bezit. In al 
die landen bestaat er nog een ongelooflijke 
wirwar aan etnieën , waarvan U de 
opsomming bespaard blijft (zie kaart). 
Tussen een deel van die etnieën en landen 
bestaat er al jarenlang vijandigheid en dat 
allemaal op een gebied grofweg even groot 
als de helft van Frankrijk. Als men dan nog 
weet dat er belangrijke olievoorraden in de 
Kaspische Zee werden en worden ontdekt, 
dan hoeft het geen betoog dat hier 
dynamiet ligt opgestapeld. Het feit dat 
delen van het gebied islamitisch zijn en 

andere delen christelijk en het feit dat er 
binnenin die godsdiensten ook nog 
opdelingen zijn, om nog maar te zwijgen 
van de andere godsdiensten die ook nog 
sporadisch aanwezig zijn, werd nog niet 
eens vermeld. 
Toch hoeft het niet slecht af te lopen. Er 
zijn in de Kaukasus immers ook 
voorbeelden van een min of meer 
harmonieus samenleven van verschillende 
groepen. Het komt er op aan om op een 
vreedzame oplossing aan te sturen van de 
bestaande of sluimerende conflicten om de 
toestand te ontmijnen. Om dit te realiseren 
is er wel betrokkenheid nodig van het 
Westen, vooral dan van NGO’s, de media 
en verantwoordelijke gezagsdragers. Niet 
zozeer van sommige westerse regeringen 
en zakenlui die meer hun eigen belangen 
op het oog hebben. 
 
Tot zover een schets van de enorme 
complexiteit van de regio. Het is duidelijk 
dat in dit artikel onmogelijke alle 
verhoudingen besproken kunnen worden. 
Eerst zal Tsjetsjenië kort belicht worden, 
daarna Nagorno Karabach en vervolgens 
zal bij wijze van voorbeeld Azerbeidjan 
bekeken worden. Het is wel zo dat de 
andere landen (zoals Georgië) even 
complex zijn en met evenveel problemen 
te kampen hebben. 
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Toen de Kaukasus nog onder controle van 
de Sowjet Unie stond werden al de 
verschillen in etnie en nationaliteit 
weggemoffeld en onderdrukt. Onderlinge 
ethnische en nationale conflicten dienden 
immers het hoger belang niet en stemden 
niet overeen met het vooropgestelde 
communistische ideaal. Met de perestroïka 
in de jaren ’80, die bedoeld was om vooral 
op economisch vlak vooruitgang te boeken 
(waarbij ook een beperkte democratisering 
zijn plaats had), was het zeker niet de 
bedoeling om de Sowjet Unie in elkaar te 
laten storten, hoewel dit uiteindelijk wel 
gebeurde. Om het uiteenvallen te 
bestrijden was er zelfs samenwerking 
tussen de hervormingsgezinde aanhangers 
van de perestroïka en de oudere 
Sowjetgarde bij de bloederige militaire 
invallen in de republieken met o.m 
Yerevan (Armenië) in juli ’88, Tbilisi 
(Georgië) in april ’89 en Baku 
(Azerbeidjan) in januari ’90. Deze invallen 
hadden echter tot gevolg dat het 
nationalisme in al die landen nog verder 
versterkt werd, wat tot de definitieve 
onafhankelijkheid leidde. Sommige 
regio’s, zoals Tsjetsjenië, die ook 
onafhankelijkheidsaspiraties hadden 
scheurden zich toen echter niet af. 
 
Sindsdien zijn er in Tsjetsjenië twee 
bijzonder moorddadige oorlogen geweest, 
waarvan de tweede nog altijd aan de gang 
is. Russische troepen trachten er de 
Tsjetsjeense separatisten militair te 
onderdrukken. Ondanks het enorme 
militair overwicht van de Russen slagen ze 
er maar niet in om de taaie Tsjetsjeense 
verzetstrijders of terroristen (in te vullen 
naar keuze) klein te krijgen. Meer nog, 
door een efficiënte guerillastrijd slagen de 
Tsjetsjenen er geregeld in om slachtoffers 
onder de Russische strijdmachten te 
maken. Dit leidt enerzijds tot wrevel bij 
Russen over de oorlog, alhoewel er hier in 
de officiële Russische media weinig van te 
merken is, en anderzijds tot de roep om een 
nog hardere repressie. In westerse kringen 
is gemor te horen (meestal niet meer dan 

dat), omdat de Russische militaire 
aanwezigheid zware schendingen van de 
mensenrechten teweeg brengt. Na 11 
september is dat gemor zelfs verstomd, 
omdat men nu beter “het gevaar van 
(Islamistische) rebellen” onderkent, ook al 
speelt in Tsjetsjenië het Tsjetsjeense 
volksbesef een veel grotere rol dan de 
religie; zo is de positie van de vrouw in de 
Tsjetsjeense maatschappij veel beter dan in 
de meeste Islamitische landen en heeft ze 
bv. bij een echtscheiding evenveel rechten 
als de man. Dit is zo omdat het lokale 
traditioneel recht vaak voorrang krijgt op 
de Sharia. Ondanks de grotere 
zwijgzaamheid van het Westen zijn er 
sinds kort impulsen vanuit het Kremlin om 
tot een onderhandelde oplossing te komen 
voor de kwestie. Mooi, vooral omdat Putin 
als president verkozen werd o.m. voor zijn 
harde lijn tegen de Tsjetsjenen. 
Waarschijnlijk ziet ook hij in dat hij de 
oorlog nooit volledig manu miltare zal 
kunnen winnen. Dit conflict heeft 
repercussies in heel de Kaukasus. De 
anders tamme Islamitische groeperingen in 
heel de regio worden geradicaliseerd. De 
aangrenzende deelrepublieken Ingusjetië 
en Dagestan worden overspoeld met 
vluchtelingen, wat een serieus 
destabiliserend effect effect in deze 
gebieden veroorzaakt. De vluchtelingen 
geraken zelfs bij hun geloofsgenoten in 
Azerbeidjan. De Tsjetsjeense kwestie is 
ook mede bepalend voor de Russische 
politiek in de rest van de Kaukasus. 
 
Het volgend groot conlict in de regio is die 
over het grondgebied Nagorno Karabach, 
dat door Armenië en Azerbeidjan wordt 
opgeëist. Beide landen hebben historische 
claims op het gebied en gezien het feit dat 
grenzen vaak zijn verschoven in de 
geschiedenis is dit ook logisch. Ondanks 
vele jaren van moslimbewind in Nagorno 
Karabach, vindt men er allerlei historische 
kruisen van Armeense afkomst, terwijl het 
voor de eerste gevonden voorwerpen van 
Azerische origine wachten is tot de 18e 
eeuw. Na de middeleeuwen en tot het 
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uiteenvallen van de Russische keizerrijk in 
1917 behoorde heel de Kaukasus aan de 
Russen toe. In 1920 moesten de 
communisten beslissen bij welke republiek 
(Armenië of Azerbeidjan) Nagorno 
Karabach zou horen. Om allerlei redenen 
kozen ze voor Azerbeidjan, alhoewel de 
meerderheid van de inwoners Armeniërs 
waren. Wel kreeg Nagorno Karabach een 
zekere mate van autonomie. Omwille van 
een sterk Armeense identiteitsbesef bij de 
lokale bevolking en o.a. een Azerische 
nederzettingenpolitiek raakten de inwoners 
en Azerische autoriteiten geregeld slaags. 
Moskou liet het wel nooit helemaal uit de 
hand lopen. Maar bij het uiteenvallen van 
de Sowjet Unie ontplofte de boel. Beide 
net onafhankelijke staten gingen elkaar 
militair te lijf. Armenië kon o.a. dankzij 
geld van zijn rijke diaspora (vooral in de 
VS) veel wapens kopen. Azerbeidjan had 
toen echter geen georganiseerde leger en 
verloor het pleit zodat tot vandaag 15% 
van Azerbeidjan door Armenië bezet of 
bevrijd is (opnieuw naar keuze). In beide 
landen woonden voor de oorlog grote 
minderheden van de andere groep. Tijdens 
de oorlog waren er evenwel langs beide 
kanten meedogenloze etnische zuiveringen 
en pogroms en werd telkens de andere 
groep uit zijn woonplaats verdreven. Een 
van de drieste hoogtepunten was de 
Armeense aanval op het stadje Khelbajar 
in ’92 met 3000 à 4500 vaak weerloze 
slachtoffers vielen. Dit drukte de 
internationale gemeenschap met zijn neus 
op de feiten en er werd dan ook door de 
VN-Veiligheidsraad een veroordeling 
uitgesproken. Het gevolg van deze oorlog 
is dat vandaag Azerbeidjan 750 000 tot 1 
200 000 vluchtelingen telt, die uit Armenië 
en Nagorno Karabach afkomstig zijn, en 
Armenië heeft zo een 350 000 
vluchtelingen die uit Azerbeidjan komen. 
Het is bijna overbodig om te zeggen dat dit 
een zeer zware last betekent voor beide 
landen betekent en dat het menselijk leed 
van mensen die tot vandaag in 
vluchtelingenkampen “wonen” enorm is. 
Sinds ’94 is er een staakt-het-vuren vermits 

beide landen het zich moeilijk kunnen 
veroorloven om voort te blijven vechten.  
Sinds het begin van de oorlog heeft 
Azerbeidjan een economische blokkade 
tegen Armenië ingevoerd. Samen met zijn 
Turkse bondgenoten, die ook al sinds 
mensenheugnis de aartsvijanden van de 
Armeniërs zijn, zorgt deze blokkade voor 
een geografisch isolement van Armenië. 
Gevolg is dat er schrijnende armoede in 
Armenië heerst en dat veel mensen die het 
kunnen, het land ontvluchten. Vandaag de 
dag staat Armenië militair dus niet meer zo 
sterk maar het krijgt veel militaire en 
andere steun van Rusland. Het is bv. 
publiek geheim dat sommige Armeense 
grenzen ronduit door Russische troepen 
bewaakt worden. Rusland doet dit om 
Azerbeidjan onder druk te zetten op 2 
gebieden. Ten eerste wil het vermijden dat 
Azerbeidjan hulp biedt aan zijn 
geloofsgenoten in Tsjetsjenië, ook al is in 
de praktijk is de hulp vanuit Azerbeidjan 
waarschijnlijk zeer beperkt. Want al is 
Azerbeidjan een seculiere staat, op 
sommige plaatsen op het platteland kent de 
Islam meer en meer succes en dient 
Azerbeidjan in sommige gevallen als 
doorvoerhaven voor mensen die gaan 
meevechten in Tsjetsjenië. Het is bv. 
waarschijnlijk dat sommige Afghaanse 
Mujaheddin via Azerbeidjan naar 
Tsjetsjenië trokken om mee te strijden. Ten 
tweede, en dit is waarschijnlijk de 
belangrijkste reden, wil Moskou invloed 
hebben op wat er gebeurt met de olie die 
de Azeris uit de Kaspische Zee pompen. 
 
Rond de periode van de onafhankelijkheid 
(september ’91) van Azerbeidjan heerste er 
in Azerbeidjan vooral de anarchie : oorlog 
met Armenië, een inval van het 
Sowjetleger, het leegplunderen van 
Russische  wapendepots, pogroms tegen de 
in Azerbeidjan wonende Armeniërs, 
massa’s Azerische vluchtelingen uit 
Armenië en Nagorno Karabach, vele kleine 
zelfgevormde legertjes met o.m. 
huurlingen o.l.v. lokale machthebbers die 
niet aan een centraal gezag onderworpen 
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waren,… In juni ’92 werd de filoloog 
Eltsjibej verkozen. Hij keerde zijn rug toe 
naar Rusland en zocht contact op met 
Turkije en het Westen. Een jaar later kwam 
er aan zijn regime een einde door een coup 
van Hejdar Aliëv, die dan ook president 
werd en dit tot vandaag nog is. Hij 
behoorde tot de toenmalige Sowjet elite en 
was vanaf 1981 zelfs lid van het machtige 
Politbureau. Hij trachtte opnieuw de 
betrekkingen met Rusland wat aan te 
knopen, doch verwaarloosde de relaties 
met het Westen niet. 
Belangrijk nog om te vermelden is dat 
Azerbeidjan 7.6 miljoen inwoners telt, 
waarvan iets meer dan 6 miljoen etnische 
Azeris zijn. In het noorden van Iran wonen 
echter nog zo een 18 miljoen etnische 
Azeris. Dit zorgt natuurlijk geregeld voor 
nervositeit bij de Iraanse autoriteiten, die 
niet graag over een groot Azerbeidjan 
hoort praten. In Azerbeidjan zelf is er een 
etnische minderheid in het zuiden van het 
land, de Talysji met ca. 150 000 personen, 
die van de presideniële machtswissel 
gebruik hoopten te maken door een eigen 
autonome republiek uit te roepen. Aliëv 
maakte aan deze opstandigheid gauw een 
einde. In het noorden van het land vormt 
een andere etnische minderheid, de 
Lezgins, een groter probleem. Er zijn 500 
000 tot 1 000 000 Lezgins, min of meer 
gelijk verdeeld over Azerbeidjan en 
Dagestan. In Azerbeidjan klagen ze over 
een culturele en economsche achterstelling. 
Bovendien is de groep gesplitst door de 
strenge sluiting van de grens tussen 
Azerbeidjan en Dagestan omwille van de 
Tsjetsjeense rebellie. Om deze grieven 
kracht bij te zetten heeft een van hun 
groeperingen, Savdal, een bomaanslag 
gepleegd in ’94 op de metro in Baku. 
Volgens sommigen is het ook hier Moskou 
die de Lezgins steunt om druk op Baku uit 
te oefenen. 
Met de democratie is het intussen maar 
povertjes gesteld. Aliëv werd herkozen als 
president en zijn partij haalde de absolute 
meerderheid in het parlement, maar 
volgens internationale waarnemers waren 

er wijdverspreide onregelmatigheden. 
Bovendien was de aanwezigheid van 
internationale waarnemers bij vele 
tellingen niet eens toegelaten. Van de 
presidentsverkiezingen van ’98 zijn tot op 
vandaag zelfs geen verkiezingsuitslagen 
bekend gemaakt. Desalniettemin is het 
onmogelijk te ontkennen dat Aliëv voor 
stabiliteit zorgt in een land waar het 
gemakkelijk anders zou kunnen zijn. 
Bovendien heeft de man in de straat weinig 
benul van wat democratie nu eigenlijk 
inhoudt. Omwille van de stabiliteit die 
Aliëv in het land brengt, wordt in binnen- 
en buitenland de alomtegenwoordige 
corruptie en nepotisme vaak door de 
vingers gezien. Een voorbeeld van dit 
nepotisme is de benoeming van Aliëv zijn 
zoon tot het hoofd van het nationale 
oliebedrijf, dat een zeer aanzienlijk deel 
van de staatsinkomsten genereert. 
 
Daarmee zijn we bij de olie in de 
Kaspische Zee aanbeland. De 
aanwezigheid van belangrijke 
olievoorraden heeft twee mogelijke 
gevolgen voor de Kaukasus. De eerste 
mogelijkheid is dat de olie als een 
katalysator van vrede zal werken, omdat 
om handel te drijven en om investeringen 
aan te trekken er een kalme regio nodig is. 
Een tweede mogelijkheid is dat iedereen 
zijn deel van de koek zal willen en dat er 
daarvoor harde machtsstrijden zullen 
gevoerd worden. De discussies hieromtrent 
zijn al aan de gang, maar de belangrijke 
knopen moeten nog worden doorgehakt. 
Zo is er onenigheid over de status van de 
door land ingesloten Kaspische Zee; is het 
een zee of een meer? Als het een zee is dan 
heeft elk land een vrij groot gebied van 
territoriale wateren voor zijn kust in zijn 
bezit. Dit zou vooral Azerbeidjan, 
Turmenistan en Kazachstan ten goede 
komen, die dan ieder de exclusieve rechten 
over de grootste oliegebieden zouden 
krijgen. Als de Kaspische Zee een meer 
zou zijn dan is een groter deel van het 
water en vooral van wat er onder het water 
ligt gemeenschappelijk voor al de 
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omringende landen. In dat geval zouden 
vooral Rusland en Iran profiteren. De 
gesprekken hieromtrent zijn zeker nog niet 
afgerond en het belooft nog spannend te 
worden.De tweede grote discussie gaat 
over het traject dat een oliepijplijn vanuit 
Azerbeidjan zou moeten volgen. Elk land 
wil dat de pijplijn over zijn grondgebied 
loopt. De westerse oliemaatschappijen zien 
vooral heil in een pijplijn die via Geogië en 
langs Turkije in de Middellandse Zee zou 
uitkomen. Voor de Russen kan van zo een 
traject geen sprake zijn en ze houden 
Azerbeidjan onder druk met 
bovengenoemde middelen. Zij willen dat 
de pijplijn langs Rusland zou gaan. In die 
optiek zal het interessant zijn om te zien in 
hoeverre de toenadering tussen Rusland en 
het Westen na 11 september gemeend is. 
 
Men zou kunnen denken dat er op dit 
eigenste moment geen groot probleem is, 
maar het is niet omdat er momenteel niet 
hard geschoten en gevochten wordt dat 
heel de regio stabiel zou zijn. Weinig 
conflicten hebben een definitieve 
vredesoplossing gekregen en meestal zijn 
er maar tijdelijke bestanden van kracht. Al 
die conflicten kunnen op verschillende 
manier uitdraaien, maar het moet duidelijk 
zijn dat het conflictpotentieel zeer groot is. 
Er zijn evenwel zoveel verschillende 

(onvoorspelbare) factoren die op de 
toestand inwerken dat het voor de 
toekomst koffiedik kijken is. Hopelijk 
zullen de pessimisten ongelijk krijgen en 
zullen de gewone mensen in de regio 
vreedzaam en rustig aan hun leven kunnen 
bouwen. De geschiedenis leert ons echter 
dat we wel heel hard zullen moeten 
oppassen als we niet willen dat de 
Kaukasus opnieuw tot een volgend 
conflictgebied zal uitgroeien. 
 

Lior Ziv 
 
Voor wie meer wil weten over de 
Kaukasus is er de website van ‘the Central 
Asia – Caucasus Institute’ die 
tweewekelijks nieuwe artikels publiceren 
over de Kaukasus en Centraal Azië. Je 
vindt er dus momenteel ook goede artikels 
over Afghanistan.  
http://www.cacianalyst.org/ 
 
Indien U meer historische achtergrond 
wenst te hebben is er een boek van Bruno 
Coppieters (VUB) dat ook gratis online te 
lezen is : ‘Contested borders in the 
Caucasus’ (1996).   
http://polipc14.vub.ac.be/publi/ContBorder
s/eng/ 
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DE VOLGENDE ONHEILSPROFEET  

PROFIEL: NOREENA HERTZ  

Dr. Noreena Hertz, docent aan de universiteit van Cambridge, is een mooie vrouw. Sinds ze 
schrijver en volgens velen «toonaangevend denker» werd, is dat een probleem. Spottend 
beschreven mannelijke recensenten het auteursportret op de binnenflap van haar boek The 
Silent Takeover. Dat is not done en in feite een omgekeerde vorm van seksisme. Ze zou haar 
uiterlijk gebruiken als wapen. Het boek, waarin ze stelt dat burgers zich afkeren van de 
politiek omdat ze voelen dat die haar macht heeft overgedragen aan het bedrijfs leven, werd 
daarop vaak zeer kritisch besproken. 

Desalniettemin werd Noreena Hertz 
afgelopen maand in de New Statesman 
getipt als een van de jonge mensen die de 
toekomst vorm gaan geven. Het Engelse 
antwoord op Naomi Klein is ze, zo vindt 
deputy editor Christina Odone. Hertz' 
essay Why We Must Stay Silent No Longer 
is sinds april van dit jaar via webpagina's 
en e-maillijsten razendsnel verspreid. Het 
boek The Silent Takeover, met de 
veelzeggende ondertitel Global Capitalism 
and the Death of Democracy is een 
bestseller — die begin volgend jaar ook in 
Nederlandse vertaling verschijnt. The 
Observer, New Statesman en Washington 
Post publiceren haar artikelen. Andere 
kranten beschrijven haar als een van de 
generaals van de protestbeweging. En voor 
Channel 4 maakte ze een reeks tv-
programma's gebaseerd op haar boek. 

De kritiek op haar boek - ze chargeert, zegt 
niet veel nieuws en maakt de rol van de 
overheid te onbeduidend - lijkt niet 
onterecht. Maar haar succes kan niet alleen 
worden verklaard door haar mooie gezicht: 
het heeft ook te maken met de manier 
waarop ze in geschrift en op tv haar 
boodschap inzichtelijk en toegankelijk 
maakt voor hen die het economiekatern 
van de krant niet lezen. Er is net zo'n 
handige pocket van gemaakt als van 
Naomi Kleins boek NOLOGO. Ging dat 
over hoe bekende merken de samenleving 
infiltreren, Hertz' boek betreft traditioneel 
saaiere kost. Toch slaagt ze erin een nieuw, 
jonger publiek te bereiken. Wat 
ongetwijfeld helpt, is dat ze in haar tv-

programma Politics Isn't Working, 
uitgezonden in de aanloop naar de laatste 
Britse verkiezingen, te zien was in 
verscheidene mooie, moderne outfits en 
haarstijlen. Het snel gemonteerde 
programma was opgebouwd rond een 
lezing en daaromheen voelde Hertz 
politici, onder wie Tony Blair, Sjimon 
Peres en Ted Turner duchtig aan de tand. 
Te veel aandacht voor haar uiterlijk? Haar 
hippe kleren? Verontwaardiging daarover 
is misschien een beetje overdreven: de 
meeste mensen willen er goed uitzien, 
maar zou een jonge, succesvolle vrouw dat 
niet mogen? Harry Mulisch gaat voor zijn 
laatste boek toch ook op zijn paasbest op 
de foto? De lezers van zijn boeken 
herkennen de waardige sfeer. Het verschil 
met de foto van Noreena Hertz betreft 
slechts het paasbest van een 33-jarige. 
Anno 2001 is dat hippie-chic, 
gefotografeerd in Anton Corbijn-stijl. 

In het populariserende The Silent Takeover 
beschrijft Noreena Hertz snel en simpel 
hoe de verhoudingen tussen overheid en 
bedrijfsleven sterk veranderen na de olie 
crisis in 1973. De stijgende olieprijzen 
zorgen in het Westen voor hogere kosten, 
waarop werkloosheid, prijsinflatie en 
recessie volgen. Tot dan had de 
keynesiaanse leer van overheidsinterventie 
door opvoeren van bestedingen (recessie 
ontstaat door te lage bestedingen; als de 
overheid niet ingrijpt, herstelt de markt 
niet) geholpen, maar dat gaat nu 
veranderen. De Britse president James 
Callaghan zegt op een congres van de 
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Labourpartij: «We dachten altijd dat we 
ons een weg uit een recessie konden kopen 
en werkgelegenheid konden vergroten 
door… de overheidsuitgaven enorm op te 
voeren. Ik kan u in alle eerlijkheid zeggen 
dat dat niet langer een optie is.» Ook de 
Amerikaanse president Jimmy Carter gaat 
over op het «snijden in de staatsuitgaven in 
een poging de economie te stimuleren». 
Tijdens de jaren van Callaghan en Carter is 
de staat nog de instantie om de markt te 
leiden, maar in 1979 komt het nieuw-rechts 
van Margaret Tatcher (Hertz heeft het niet 
zo op de Iron Lady met de hairspray-helm 
op haar hoofd) en een jaar later Ronald 
Reagan. Zij keren zich af van Keynes en de 
interveniërende staat, en luisteren naar 
economen als Milton Friedman en 
Friedrich Hayek die de markt op en neer 
zien gaan maar niet geloven dat de 
overheid positieve invloed kan uitoefenen. 
Ook niet altijd even goed, maar wel beter 
dan de overheid is de vrije markt in staat 
producten en diensten te verzorgen. In 
slechte tijden is het de markt die zichzelf 
corrigeert: overheidsingrijpen haalt het 
marktevenwicht onheus uit balans. 
Voortaan is het de taak van de overheid om 
het beste klimaat voor de markt te 
scheppen. Het gevolg: in 1979 zijn kool, 
gas, staal, elektriciteit, water, spoor, 
vliegen, telecommunicatie, kernenergie en 
scheepsbouw geheel, en olie, bankwezen, 
zeevaart en vervoer voor een groot deel in 
handen van de Britse overheid. In 1997 
zijn genoemde sectoren vrijwel allemaal 
overgegaan in handen van het 
bedrijfsleven. Sindsdien, stelt Hertz, 
bepaalt het bedrijfsleven de hoogte van de 
werkloosheid, de inflatie en de kwaliteit 
van de meeste diensten en producten. 
De westerse wereld leeft, zegt Hertz met 
een van haar pakkende metaforen, 
inmiddels in een «Benetton bubble». De 
reclameretoriek van Benetton bestaat uit 
shockerende foto's — de verhongerende 
baby, de aan aids stervende Jezus-
gelijkende, de doorbloede kleding van de 
Bosnische soldaat, de serie ter dood 
veroordeelden in de Verenigde Staten — 

waarmee het kledingconcern de aandacht 
poogt te trekken. Maar er gebeurt niks: het 
publiek doet niks. En Benetton onderneemt 
geen enkele actie om geld te geven, te 
argumenteren of iets anders te doen aan de 
problematiek van de derdewereldlanden, 
het vinden van betaalbare medicijnen tegen 
aids of het discussiëren over interveniëren 
op de Balkan en de wenselijkheid van de 
doodstraf. Net zo, zegt Hertz, werkt de 
politieke retoriek. In verkiezingstijd zijn 
het mooie mensen, aparte mensen en 
gewone mensen die op posters zeggen dat 
ze voor vrijheid, gelijkheid en democratie 
zijn. Politici bepleiten in kranten, in het 
parlement en op televisie hetzelfde, maar 
ze kunnen niet verhullen dat het niet zoveel 
uitmaakt wat de voorpagina's van de 
kranten vertellen, het belangrijkste nieuws 
staat op de economiepagina's en daar 
bestaat maar één waarheid: die van de 
laissez-faire-economie. «Ze proberen het te 
verkopen in verschillende tinten blauw, 
rood of geel, maar het blijft een systeem 
waarin het bedrijf koning is, de staat zijn 
onderdaan en de burgers consumenten.» 

De politiek heeft niet zoveel meer te 
vertellen, zo wordt langzaam duidelijk. In 
de verkiezingen van 1997 stemde maar 44 
procent van de Britse kiezers van 18 tot 24, 
en in de Verenigde Staten was, hoe 
spannend ook de strijd, de opkomst bij de 
laatste verkiezingen dramatisch. Een door 
Hertz genoemde enquête laat zien dat 71 
procent van de Britse jongeren van zestien 
tot 24 niet denkt dat winst voor een van de 
drie belangrijke partijen verschil kan 
uitmaken voor hun eigen leven. De mensen 
voelen het, zegt ze, ze voelen dat de 
regering er niet is om hun belangen te 
beschermen, maar dat hun belangen 
minder tellen dan die van het bedrijfsleven. 
Vrije handel staat boven mensenrechten, 
zorg, milieu en (voedsel)veiligheid. De rol 
van de regeringen is beperkt tot zorgen dat 
het bedrijfsleven kan floreren en de vrije 
handel zo weinig mogelijk in de weg wordt 
gelegd.  
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Sociale rechtvaardigheid betekent volgens 
Hertz op dit moment vooral toegang voor 
iedereen tot de vrije markt, als producent 
en consument, als werkgever en 
werknemer. De overheid heeft zich 
daarmee klein en onbeduidend gemaakt. 
«De politieke staat is de staat van het 
bedrijfsleven geworden. Door de overname 
te ontkennen riskeren regeringen de 
vernietiging van het impliciete contract 
tussen staat en burger, dat aan de basis van 
elke democratie ligt; ze maken de afkeer 
van het stemhokje en het omarmen van 
niet-traditionele vormen van politieke 
expressie tot steeds aantrekkelijker alter 
natieven.» 

Bijzonder aan Noreena Hertz is dat ze niet 
bepaald de stereotiepe actievoerder is. Ze 
studeerde economie aan top-business 
school Wharton in de Verenigde Staten en 
ging in 1991 via de universiteit op haar 
23ste naar Rusland om dat land klaar te 
maken voor de vrije markt. Tijdens haar 
verblijf zag ze dat Rusland, met zijn 
fabrieken in the middle of nowhere waar 
twintigduizend man werken aan een 
product waar niemand behoefte aan heeft, 
nog lang niet klaar is om aan de vrije markt 
te worden overgeleverd. Maar Washington 
was meedogenloos. De boodschap die 
Hertz doorkreeg uit Washington kwam 
volgens haar neer op het volgende: «We 
moeten heel Rusland privatiseren, dan 
wordt de staat gedepolitiseerd, eigendom 
zal in privé-handen zijn en het 
communisme zal nooit meer terugkeren.» 
Dat ze zich niet zomaar tot de tegenpartij 

rekent, maakt Hertz gevaarlijk voor het 
bedrijfsleven. Ze is geen tegenstander van 
het kapitalisme. Ze weerspreekt ook niet 
dat vrije handel ongekende economische 
groei voor bijna heel de wereld kan 
betekenen. Ook keert ze zich niet helemaal 
tegen het bedrijfsleven. Dat is zelfs niet 
amoreel, betoogt ze. Het is beter in staat 
dan de overheden om wereldproblemen op 
te lossen. Ze hoort termen als «social 
responsibility», «sustainable 
development», en «environmental impact» 
eerder op CEO's dan van ministers. Na de 
rellen in Genua — ze was er — betreurde 
ze het dat de actievoerders haar boek 
verkochten en citeerden, haar de «It Girl of 
Globalization» noemden en niet 
onderkenden dat ze op een belangrijk punt 
met hen van mening verschilt: ze wil geen 
revolutie, want ze wil geen ander systeem. 
Ze wil het systeem veranderen. Zo kan ze 
wellicht heel wat meer bereiken dan de 
actievoerders die denken dat ze de stem 
van het volk vertolken maar in aantal 
verbleken bij de grootste massa: het 
winkelend publiek dat dag in, dag uit, 
tevreden en kapitalistisch tot op het bot, 
door de winkelcentra van de westerse 
steden slentert. Want meer geld voor zorg, 
dat is misschien nog gewenst, maar een 
ander systeem met misschien wel minder 
etalages en minder koopjes? (Sander Pleij) 

Overgenomen uit de  Groene 
Amsterdammer van 08/11/2001 
http://www.groene.nl/2001/0132/sp_noree
na.html  

Frederik Mennes
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