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EDITORIAL

Letter from the presidents 
 
Dear reader/KIB-member, 
 
The world is no longer limited to the borders of 
towns or even countries, but is interconnected in 
global world. That was acknowledged by the 
founders of KIB in 1945 and has become more 
true every day. The increasing importance of 
internationalisation in everyday life is still the main 
reason of existence of the Association of 
International Affairs (KIB).  
 
The Association of International Affairs (KIB) is the 
second eldest and one of the bigger interfacultary 
student associations. Our goal is to increase 
awareness and to inform the students residing in 
Leuven of the international dimension of everyday 
life. We strive to this goal by giving the opportunity 
to students and other interested people to 
enlighten themselves about the international 
political, social and economic actuality. The means 
we offer range from lectures, through discussion 
evenings, debates, colloquia and study visits to the 
magazine you are now reading: the ‘Globaal’. In all 
these activities the content is central and we give 
this information from an objective, neutral and non-
aligned viewpoint. 

This edition of Globaal starts with an evaluation 
of the current outcome of the Kimberley Process 
Certification Scheme which regulates the trade in 
conflict diamonds. The connection between 
economy and politics is also the crucial theme of 
the next article by Tom De Wachter. He offers an 
interesting insight in the influence of energy in the 
current power politics of Russia. Politics is also the 
theme of a second article about Russia where Ria 
Laenen comments on the Doema elections in 
Russia. 

Further, in the aftermath of KIB’s lecture upon 
India by Brigitte Ars, Globaal provides a personal 
insight into the heart of India. 

The Middle East can’t be left aside in a global 
magazine. While high level talks in Annapolis 
between several Middle East actors go on, the 
streets of the Palestine Authority are the battlefield 
of clashes between Fatah and Hamas. A view into 
the high politics of the Middle East is offered by 
Alfred Pijpers, while Pieter Stockmans, an 
Amnesty International representative, provides us 
with a view on the everyday reality in the Gaza 
strip.  

Sico van der Meer ousts his surprise on the 
everlasting survival of the totalitarian regime in 
North Korea. Globaal finishes with a speech of Luc 
Reychler on the importance of women in solving 
world problems. 

We’d like to thank the redaction of Globaal for the 
the work they’ve put in this edition. Furthermore 
we’d like to express our thanks to the whole board 
for their efforts in organising activities during this 
year. We are looking forward to a fruitful second 
semester which will comprise lectures and debates 
about the free market, the American primaries, the 
climate change, biofuel, the politics of Brazil, the 
notorious cocktail party and a lot more to come. 
Soon more information on www.kib.be.  
 

Mike Vanneste and Waldo Vanderhaeghen,  
Presidents of KIB 
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Trade in conflict diamonds and the Kimberly Process: an evaluation

Diamonds are a warlord's best friend 
 
by Marian CRAMERS 

 
African is often called the richest continent in the 
world; based on its natural resources, that is. 
One of those illustrious resources are diamonds, 
energetically traded and greatly appreciated 
around the globe. But these precious stones are 
also often held  responsible for much of the 
African misery, as they fuel wars and civil 
conflicts and allow dictators and warlords to 
realize their blood-soaked ambitions. Now, 
through the Kimberley Process Certification 
Scheme, the UN finally seems to have found the 
means to - at least partly - stop the trade in 
conflict diamonds. 

They are called 'blood diamonds' by anyone 
who is not a government official, and are a 
problem for far longer than is often recognized 
by most authorities. The practice to trade in 
natural resources in order to finance armed 
conflicts, as well as to fight wars for the richness 
of the earth, is several centuries old and the 

western countries are no strangers to it. In the 
colonial days, the enormous African potential 
was used on a regular basis to support the grim 
wars of the mother countries. It is only recently 
that first world countries start to consider it to be 
an issue and still only in a limited way.  

The NGOs were the first to be confronted with 
the problem, when they experienced that it was 
virtually impossible to practice peace-building in 
Africa without paying attention to where financial 
fuel for the conflict came from. Trying to make 
governments care about it “was like preaching in 
the desert”, says Marc-Olivier Herman of the 
Policy Unit of Broederlijk Delen. Only gradually 
came the insight that any effort to solve the 
armed conflicts in for example Sierra Leone, 
Congo or Liberia would always be compromised 
by the rebel's active trade in diamonds, but also 
in gold, copper and timber. 

Only in May, 2000 did the diamond producing 
states come together in Kimberley, South Africa, 
to discuss the possibilities of preventing the 
trade in conflict diamonds. In December of that 
same year, the United Nations adopted a 
resolution supporting the creation of an 
international certification scheme for rough 
diamonds. Two years later, the Kimberley 
Process Certification Scheme came to life, as 
the combined effort of a number of 
governments, the international diamond industry 
and the  NGOs.  

The KPCS imposes strict requirements on its 
participants; demanding that they would 
implement internal controls, have every 
shipment of rough diamonds accompanied by a 
KPCS certificate, decline from any trade with 
states that have not joined the Kimberley 
Process and meet the minimum requirements of 
the certification scheme. Annually there are 
plenary meeting held on which a Chairmanship 
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is appointed to certain state and where 
participants, industry and civil society can 
debate about the course to take in the near 
future. However, in practice, it are the 
governments that decide the positions within 
Kimberley, the industry and the NGOs are 
merely observers. 

 
One of the main reasons why Kimberley, a 
largely administrative solution, was established, 
was because technology in those days failed to 
provide the means to forensically identify 
diamonds. It was simply not possible to 
determine scientifically where a certain diamond 
came from, so it had to be done through 
certificates and controlling smuggling. Now 
days, there are ways to check the 'footprint' of a 
diamond by statistically determining by 
characteristics the chance a specific diamond 
came from the place it is claimed by. But the 
DNA of a diamond, it’s ‘fingerprint’, is still out of 
reach, which still makes KPCS’s existence more 
than necessary.   
 

The DNA of a diamond, it’s 
‘fingerprint’, is still out of reach, which 

still makes KPCS’s existence more 
than necessary. 

 
It may seem surprising that a $50 billion industry 
is so willing to cooperate to limiting its own 
activities, but the logic behind it is fairly easy to 
understand. Diamonds are almost exclusively 
used in jewelry, 'symbols of love' if you will, and 
this does not go together with the concept of 
blood diamonds. The wide public is slowly 
becoming familiar with the problem, and now the 
diamond trade in India and China is also 
booming, the industry becomes anxious to see 
its livelihood endangered by a  bad reputation. 
Another important argument is that diamonds, 
contrary to other commodities do not become 
more expensive by making them ‘clean’. This is 
also the reason why, as a society, it is 
psychologically much easier to deal with this 
problem. 'We' will not pay a price for improving 
the situation. As one can imagine, the case of 
'fair-trade, conflict-free oil' would be much harder 
to defend, or to act upon. NGOs still seem to 
feel uncomfortable with the industry standing on 
'their' side, and blame it for working too reactive 
and not pro-active. Mark Van Bockstael, the 
chairman of the technical committee of the 
World Diamond Council defends his employer 
by stating that one cannot reasonable expect 
self-regulation by the producing companies to be 
highly effective if there is not a part of regulation 
from the governments. With this he refers to the 
current legal situation in, amongst other 
countries, the United States, where there is not 
a single law opposing the trade in conflict 
diamonds.  
 

Diamonds, contrary to other 
commodities do not become more 
expensive by making them ‘clean’. 
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The question whether Kimberley is a completely 
watertight system, or will ever come near this 
objective, is harder to answer. Today the KPCS 
claims that 99,8 % of diamonds are controlled by 
the process and therefore conflict-free. But, it 
admits, the authority of the organization reaches 
only as far as the national authorities, and this 
does mean a serious handicap. “It is also a 
process in which we learn along the road from 
our mistakes.” adds Mark Van Bockstael, “It will 
never be watertight, but the recent arrests made 
in Antwerp due to a diamond certificate fraud 
case, were made thanks to Kimberley” (and not 
despite Kimberley, as the Belgian media like to 
put it) “In fact”, says Axel Delvoie, advisor of the 
Belgian Foreign Affairs Minister Karel De Gucht: 
“Without Kimberley the trade in conflict 
diamonds would not even be illegal.” 

 
Sorious Samura, a journalist and filmmaker from 
Sierra Leone who conducted an intensive 
research on this topic, does not agree with this 
relative good-news-story. In his documentary 
Blood On The Stone, he looks for the mazes in 
the net Kimberley span around the international 
diamond trade, and finds them numerous. 
According to his discoveries, selling diamonds 
without the certificate is no problem whatsoever, 
smuggling diamonds a common practice and 
mines still employed by heavily underpaid  local 

workers. Yet, he is not against the Kimberley 
Process, simply because there is no alternative 
available. 

As for the fraud cases, the organization 
maintains its opinion that its control over conflict 
diamond trade has a major impact on rebel 
forces in several countries. However, with the 
comments of Mr.  Samura, another important 
point has come to surface; namely the fact that 
Kimberley targets only the trade in diamonds 
that fuel wars and civil conflicts. Hence, it does 
nothing about the often equally bloody social 
conflicts that are linked to the diamonds mines, 
involving for example child labor. Many NGOs 
do not agree with Kimberley's definition of a 
conflict diamond, as conflicts between 
multinational miners and local people are not 
counted in. It also does nothing about the trade 
in the other natural resources that are used to 
finance and maintain conflict situations, such as 
gold and timber. 
 

“Without Kimberley the trade in 
conflict diamonds would not even be 

illegal.”
 

These things have so far never been the aim of 
the KPCS and many have argued that it should 
go after these problems as well. But then there 
are people like Dorothée Gizenga Ngolo of the 
Partnership Africa Canada, who states that the 
only reason why Kimberley could become such 
a success, is exactly because it has consistently 
narrowed its goals from the beginning. “It would 
be unreasonable to expect of Kimberley to solve 
all the human rights problems”, she says, “To 
me, it already very admirable that within its own 
goals, it is much more successful than for 
example the Kyoto agreement.” She does state 
however that more attention should go to the 
other side of the transaction, namely the trade in 
weapons that are financed with the diamonds. 
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Currently there is a situation of relative peace 
in several of the diamond-producing countries in 
Africa. Did the existence of the Kimberley 
Process contribute to this improvement , or is it 
all merely thanks to other factors involved? Mark 
Van Bockstael denies that that the KPCS would 
be the ultimate recipe for peace, “Kimberley is 
mainly peacekeeping”, he says.  It are foreign 
troops, the international context and the political 
processes within a country that bring back a 
normal and stable situation. Kimberley might 
play a certain role in improving a conflict 
situation by depriving the rebels of their financial 
resources, but that role becomes much bigger 
afterwards in maintaining the peace and working 
towards a strong and balanced government. And 
this is a correlation that works both ways; due to 
the KPCS' administrative nature, it can only work 
in a situation where you have a government that 
is in control of its own territory and willing to 

cooperate. For example in Ivory Coast, part of 
the country is dominated by rebel forces which 
means Kimberley has no reach there. In 
consequence, there is now an global embargo 
on Ivorian diamonds.  

The final conclusion seems to be that the 
Kimberley Process is to be considered a 
relatively admirable achievement, certainly when 
keeping in mind the short period of time it took to 
accomplish all this. But the sweet taste of 
success is bittered when looking at all the 
various limitations that often seem to cut the 
wings of this initiative. Kimberley has proved it 
use well by now, but it seems clear that it will 
take a lot more before Africa will live at last in 
the blessed prosperity so overwhelmingly 
suggested by its vast natural resources.   

 

 

The Russian export of gas/oil and the Baltic 

A political dependency ? 
 

by Tom DE WACHTER 

 
If there’s one fluid that was important in the old 

days, it was water. It was needed for agriculture 
and transport. People could bring goods from 
the deep hinterlands to the ports by means of 

the rivers and the ports were the open doors to 
the rest of the world. Access to water was a 
strong determinant for economic development. 
The modern economy is though, relies strongly 
on energy; ranging from electricity to 
combustible materials. In the case of Russia; oil 
and gas are prominent. Russia is a net gas- and 
oil-exporter. It is the most important sector for 
the current Russian economy. This hypothesis is 
backed by the US energy information 
administration on their website: “The World Bank 
and the IMF even suggested that in 2005, the oil 
and gas sector represented around 20 percent 
of the country’s GDP, generated more than 60 
percent of its export revenues (64% in 2007), 
and accounted for 30 percent of all foreign direct 
investment (FDI) in the country.” (1)  
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These numbers contain severe implications for 
the Russian economy. A decline in the revenues 
from oil and gas exports would be a serious 
threat for the Russian economy and incomes of 
the state. A suddenly inflation of the rouble could 
be the result. Now you would think that the 
Kremlin saw the energy-sector as a domain 
where the government needed to have control 
over. Under Jeltsin’s lead however they tried to 
privatize the sector, though that did not result in 
a sector free of political influence. A Russian 
way of privatization. 
 

If we consider the export data of 
Russian oil we can conclude that 

these days, there’s a clear focus on 
Europe.

 
The Russian government sold important assets 
of the energy-industry to private entrepreneurs 
(“the seven bankers”) in 1995-96. It was not the 
best case of privatization and led to the rising of 
the “oligarchs” but Jeltsin managed to maintain 
his post in the Kremlin, in spite of the political 
unstable period. This led to a situation where a 
number of enterprises controlled the energy 
sector in Russia. A private sector that was still 
strongly connected with the Russian government 
by personal contacts. 

The oil and gas sector was dominated by a 
couple of companies, including LUKoil, YUKOS, 
GAZPROM and Surgutnevtegaz. The network of 
pipelines however stayed under the full control 
of the government with Transneft and Gazprom. 
(2)  

Things went wrong in Russia during the ‘90’s 
but it changed at the end of that decade. A new 
rouble was introduced (1998), the Chechnyan 
problem was partly resolved (2000), the new 
president was backed by a significant majority of 
the population (2000) and the oil price was on 
the rise. These events gave Russia a certain 
stability after the devastating ‘90’s. The future 

looked brighter for Russia. With the rising oil 
price the policy too changed a little bit. Russia 
was seeking her identity and retained little by 
little the confidence to reposition itself in the 
global power game. 

 

 
 
The previous should give you a certain insight in 
the global situation of the Russian oil/gas sector. 
Now we try to get deeper in the Baltic case on 
the bridge between Europe and Russia. The 
Baltic states are/were a important hub for export 
of oil. The main reasons for this are that 
pipelines end in Baltic harbours that are mostly 
ice-free in the winter, a great contrast with the 
Russian harbours in the gulf of Finland.  

This does not mean that Russia is unable to 
transport oil/gas to Europe without using the 
ports of the Baltic sea. There are still other 
options (see map 2). During the cold war the 
Baltic’s were totally dependent on Russian oil 
and gas. This did not change in 1989. The only 
way towards political independence was the 
ending of the dependency on the Russian 
energy supply. The Baltic states tried in that 
way. Six factors were imperative for the Balts to 
gain more independence concerning energy: 
privatization, reduced consumption, indigenous 
energy sources, global interdependence, Baltic 
ports and infrastructure, foreign investment. This 
policy had a certain effect that can be measured 
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if we compare the fuel expenditure with the 
GDP. We would see than that the Baltic’s had 
achieved a higher GDP with less fuel 
expenditure. The energy efficiency was 
increased.  Still, the oil and gas supplies from 
Russia stayed important for the Baltic’s, 
especially so in the short run. (3) 
 

 
 
Now the impression arises that the Baltic’s are 
an example of an easy target for economical 
pressure. This however was not the reality 
because there was no real dependency. Instead 
we would speak of an interdependency. The 
reason for this can be explained from several 
differing perspectives. One of the larger issues 
with Russian natural resources is that there are 
two giant markets for these resources, the East 
(China, Japen, S-Korea) and the West (Europe). 
A decline in the economical growth in the East 
gives an incentive to invest in distribution 
facilities with a focus on the west and vice versa. 
If we consider the export data of Russian oil we 
can conclude that these days, there’s a clear 
focus on Europe. 
 

The only way towards political 
independence was the ending of the 
dependency on the Russian energy 

supply.

 
 
A focus to the West makes the Baltic ice-free 
ports important. It gave the Russian government 
a alternative for the pipelines through Belarus 
and Ukraine. In the late nineties there were 
plans to bypass the Baltic ports but at the same 
time we could observe that Russian companies 
using the opportunities given by the Baltic ports.  

For example when LUKoil stopped cooperation 
with the port of Butinge, YUKOS started 
operations there. Using the Lithuanian and 
Latvian ports and refineries was probably 
cheaper than bypassing them. Certainly when oil 
prices are high. We saw already that the 
Russian oil is very important for the Russian 
economy. A stumbling distribution damages the 
economy, therefore every partner has an 
incentive to promote an economical view 
towards the matter. This explains the 
interdependency between Russia and the 
Baltics. Russia can easily use the oil as a 
bargain for political influence but it would 
damage her economy by doing so. 

Of course there are different pipelines for the 
transportation. One of the more important 
alternatives for the Baltic’s is Primorsk at the 
Gulf of Finland. It is the only way Russian oil can 
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reach the European consumers without a non-
Russian country. This is important if you know 
that the Druzhba pipeline runs through two 
countries that in the recent had problems with 
the Russian energy policy: Ukraine and Belarus. 
 

 
 
In 2001 the Russians declared the “Baltic 
pipeline system” operational at Primorsk. In April 
2006 the pipeline reached his full capacity of 1,3 
million barrels oil a day. The same could be said 
of the gas pipelines. The capacity of the system 
towards Primorsk was increased. This didn’t 
mean that the Baltic ports were useless since 
then. There was still an icebound Gulf in the 
winter and it looks that Lithuania kept some of 
his market share. Certainly if you know that the 
most of the Lithuanian oil-import are used for 
export to Western-Europe, not for consumption. 
 

Russia can easily use the oil as a 
bargain for political influence but it 

would damage her economy by doing 
so.

 
However there is a problem rising on the long 
term. The stable situation of interdependence is 
getting less robust. That is because it is only 
stable when Russia needs the Baltic ports for 
transporting oil. 

Oil supplies in Russia are in the decline. 
According to the bank of Finland economical 
efficient drilling will be history in 22 years with 

the current fields. This is because Russia is for 
the moment the second largest producer of oil, 
but is seventh when you look to oil reserves. 
This period can be extended if new fields are 
found/explored but even then doubts stay. 
 

 
 
On the long term, Russia is not an oil exporting 
country but a exporter of natural gas. The Baltic 
oil sector would be in an economic dead end in 
the future. Of course, there is always the 
alternative to refit the lines for gas transport. 
However this would not be the case. 

In 2003 Russia and the UK proposed a new 
pipeline for natural gas: NORDSTREAM. This 
pipeline will pass under the Baltic sea reaching 
Germany and eventually the UK, bypassing al 
intermediary states. The pipe laying will start in 
2008 and will be completed in 2010. It would 
transport 0,9-1,0 Tcf of natural gas beginning by 
2010. This pipeline has serious implications for 
the neighbouring countries of Russia.  

Like Primorsk was build to have a Russian 
export-harbour for oil on the Baltic. So this 
pipeline will be an alternative for other pipelines. 
Probably, the limited independence and 
interdependency on the energy issue will 
decrease steadily until there’s only dependency. 
However, the Baltic States have protected 
themselves with a strong economic partner in 
2004: the EU. This could generate more 
freedom concerning the energy question for the 
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Baltic states. The EU is the dominant consumer 
of Russian oil and gas, but the question is 
whether the EU can stand firm and united 
towards the energy policies from the Kremlin. 
Probably this will not save the oil business in 
Ventspils and Butinge, but it will somehow 
protect the Baltic against a politically motivated 
Russian energy policy towards the Baltic States. 
 

The EU is the dominant consumer of 
Russian oil and gas, but the question 
is whether the EU can stand firm and 

united towards the energy policies 
from the Kremlin.

 
Two neighbouring countries of Lithuania: 
Belarus and Ukraine aren’t members of the EU. 
With an efficient gas pipeline on the bottom of 
the Baltic Sea and an improved Primorsk oil 
terminal, these countries could be exposed to an 
economic dependency from Russian Oil and 
Gas annex the Russian government. The energy 
disputes of 2006 and 2007 with Belarus and 
Ukraine could be the precursor for a shift in  

 
 
 
dependency towards Russia. One of the major 
question concerning this matter is whether the 
conflict was a pure economical one or a political 
one underlining the dominance of Russia in the 
area.  

(1) Source: http://www.eia.doe.gov
(2) More than 50% of the shares of Gazprom are 

property of the Russian government. 
(3) CLEMENS, W., Baltic transformed:complexiy 

theory and European security, Rowmam and 
littelfield publishers, Lanham,  p 138.

Map 1 

(4)  
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Map 2 

 
green = gas, red = oil, full line = existing pipe line,  interrupted  line = proposed pipe line 
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Doemaverkiezingen 2007 

Democratie made in Russia 

door Ria LAENEN 

 
De Doemaverkiezingen die op 2 december in 
Rusland werden gehouden, waren niet meer of 
minder dan een referendum over het 
vertrouwen in de huidige Russische president, 
Vladimir Poetin. Het verloop van de 
verkiezingen werd in sterke termen door 
Westerse waarnemers veroordeeld als 
ondemocratisch. (1) Het blijft echter de vraag 
wat de Europese instellingen zoals de Raad 
van Europa kunnen ondernemen om deze 
tendens in Rusland te keren. Rusland staat 
immers weer terug op de wereldkaart en lijkt 
niet van plan om zich de les te laten spellen 
door het Westen. 

Al ruime tijd voor de uitslag van de 
parlementsverkiezingen werd bekend gemaakt, 
stond het vast dat de partij “Verenigd Rusland” 
(Jedinaja Rossija) met een ruime marge de 
meerderheid van de 450 zetels in het 
Russische lagerhuis, de Doema, zou winnen. 
Toen president Poetin op 1 oktober 
aankondigde dat hij de kieslijst van deze pro-

Kremlin partij zou trekken, kreeg de 
verkiezingscampagne reeds voordat zij goed op 
gang was gekomen een totaal andere 
dynamiek. Poetin en Verenigd Rusland 
maakten van de verkiezingscampagne een 
referendum waarin de Russische bevolking zich 
zou uitspreken over het huidige beleid, voor 
Poetin, voor een sterk Rusland. De campagne 
van Verenigd Rusland, die omnipresent was in 
de Russische media, en voluit door het Kremlin 
werd ondersteund, bereikte haar hoogtepunt 
toen Vladimir Poetin tijdens een massameeting 
eind november in het grootste sportstadion van 
Moskou een speech gaf, waarin hij de nieuwe 
vijanden van Rusland identificeerde. Er werd 
een schrikbeeld opgehangen van een mogelijke 
terugkeer naar de chaotische jaren ’90. Dit 
soort creëren van een vijandsbeeld waarbij alle 
Russen werden opgeroepen om zich te 
verzetten tegen die krachten die er alleen op uit 
zijn om Rusland zwak te maken, deed sterk 
terugdenken aan een onvervalste 
Sovjetmentaliteit die toen ook niet alleen het 
Westen, maar ook interne groepen als de 
collectieve vijanden van het systeem aanwees. 
 
Het Russische partijenlandschap 
Voor de meeste andere partijen werd het door 
de beslissing van Poetin om de partijlijst van 
Verenigd Rusland te trekken – weliswaar 
zonder lidmaatschap van de partij – een zo 
goed als onmogelijke opdracht om de door de 
nieuwe kieswetgeving van 5 naar 7 percent 
verhoogde kiesdrempel te halen. De 
ontwikkeling van politieke partijen bevindt zich 
in Rusland meer dan 15 jaar na het uiteenvallen 
van de Sovjetunie nog steeds in een 
embryonale fase.  

De KPRF, de Communistische Partij, blijft de 
grootste oppositiepartij, maar haalt met 11 
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percent van de stemmen slechts een fractie van 
het aantal stemmen van Verenigd Rusland. (2) 
Ook de LDPR, de ultranationalistische partij van 
Zjirinovsky, is ondertussen een gevestigde 
waarde geworden in de Russische politiek en 
overschreed ook nu probleemloos de 
kiesdrempel. Maar de hoogdagen van 
Zjirinovsky en zijn partij liggen achter ons toen 
deze partij in de jaren ’90 verrassende scores 
haalde op basis van proteststemmen. De 
extreem rechtse nationalistische beweging 
heeft in Edward Limonov een nieuwe leider 
gevonden. Zijn partij nam niet deel aan de 
Doemaverkiezingen.  

Als vierde partij slaagde Rechtvaardig 
Rusland, geleid door Sergei Mironov, de 
voorzitter van het Russische Hogerhuis, de 
Federatieraad, erin om de kiesdrempel nipt te 
halen. Rechtvaardig Rusland ontstond in 
oktober 2006 uit de fusie van drie kleinere 
partijen. (3) Deze centrumlinkse partij is 
duidelijk van bovenuit gevormd om stemmen 
weg te kapen bij de Communistische Partij. 
Deze Kremlin-loyale “oppositie” partij richtte 
zich met success op het publiek dat iets linkser 
is dan het conservatievere Verenigd Rusland. 
 
De ontwikkeling van politieke partijen 

bevindt zich in Rusland meer dan 15 
jaar na het uiteenvallen van de 

Sovjetunie nog steeds in een 
embryonale fase.

 
Op basis van de gegevens die op 4 december 
werden bekend gemaakt door de Vladimir 
Tsjoerov, voorzitter van de Centrale 
Kiescommissie, zal de samenstelling van de 
nieuwe Doema er als volgt uitzien: Verenigd 
Rusland krijgt 315 zetels, de KPRF 57, LDPR 
40 en Rechtvaardig Rusland 38 zetels. Dit 
betekent voor de partijen een vooruitgang: in de 
huidige Doema had Verenigd Rusland 297 
zetels, de Communisten hadden er 47, de 

LDRP 29, Rechtvaardig Rusland bestond toen 
nog niet. Volgens het nieuwe systeem van 
zetelverdeling in de Doema krijgen de partijen 
die de kiesdrempel haalden dus een nog groter 
aandeel in de Doema dan hun eigenlijk aantal 
stemmen vertegenwoordigt, aangezien ze ook 
de extra zetels toebedeeld krijgen van de 
stemmen die gingen naar partijen die de 
kiesdrempel niet overschreden. 
 

zetelverdeling in de nieuwe Doema

LDPR
9%

Recht-
vaardig 
Rusland

8%

KPRF
13%

Verenigd 
Rusland

70%

 
De zeven andere partijen die deelnamen aan 
de verkiezingen haalden de kiesdrempel niet. 
De erg magere resultaten van de twee 
belangrijkste liberaal democratische partijen, 
Jabloko (1,6% van de stemmen) en de Unie 
van de Rechtse Krachten (1,0%), bevestigen 
dat de Russische kiezers deze partijen blijven 
afstraffen voor de politieke en economische 
instabiliteit tijdens de hervormingsperiode in de 
jaren ‘90. De Russen leggen de 
verantwoordelijkheid voor het scheefgelopen 
privatiseringsproces waarin de Oligarchen (4) 
macht verwierven en voor de financiële crisis 
van 1998 waarbij gewone Russen hun 
zuurverdiende spaargeld verloren bij de liberale 
hervormers, zoals o.a. Grigory Javlinsky, leider 
van Jabloko en Anatoly Tsjoebais en Boris 
Nemtsov, oprichters van de Unie van de 
Rechtste Krachten. (5) Reeds bij de vorige 
Doemaverkiezingen in 2003 haalde Jabloko de 
kiesdrempel (toen nog 5 percent) niet. De 
liberaal-democratische oppositiepartijen hebben 
een bijzonder zwakke positie. Ze hebben niet 
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alleen af te rekenen met het overmacht van de 
president die alles in het werk stelde om ‘zijn’ 
partij aan een overwinning te helpen.  

Ook interne verdeeldheid en een bijzonder 
zwakke aanwezigheid in de Russische regio’s 
zijn al vele jaren kenmerkend voor het liberaal-
democratische kamp. Ook nu waren de 
onderhandelingen tussen Jabloko en de Unie 
van de Rechtse Krachten om te fusioneren 
afgesprongen. Met 1,6 percent en 1 percent 
respectievelijk zakken Jabloko en de Unie van 
de Rechtse Krachten nog onder de Agrarische 
Partij (2,3%) en komt de SPS zelfs uit op een 
lager aantal stemmen dan de relatief 
onbekende nieuwkomer, de partij “Civiele 
Kracht”. 

“Een Ander Rusland”, de oppositiebeweging 
o.l.v. voormalig wereldkampioen schaken Garry 
Kasparov, was niet geregistreerd voor 
deelname aan de Doemaverkiezingen. Drie 
andere, kleinere, politieke partijen die 
deelnamen aan de verkiezingen: Patriotten van 
Rusland, Partij van Sociale Rechtvaardigheid 
en de Democratische Partij van Rusland 
haalden elk minder dan 1 percent van de 
stemmen.  

De vernieuwde kieswetgeving maakte het 
voor politieke partijen moeilijk om zich te 
registreren. Ze moeten minimaal 50.000 leden 
te hebben, en afdelingen van minimum 500 
leden, verdeeld over meer dan de helft van de 
subjecten van de Russische Federatie. Alleen 
de partijen die bij de vorige 
Doemaverkiezingen, in December 2003, de 
kiesdrempel haalden, werden rechtstreeks 
toegelaten om opnieuw deel te nemen. Zo 
werden eind oktober o.a. de partij van de 
Groenen geschrapt van de kieslijsten door de 
Centrale Kiescommissie omdat een groot deel 
van de verzamelde handtekeningen ongeldig 
werd verklaard. Ook werd de mogelijkheid om 
te stemmen “tegen alle kandidaten” verwijderd. 
 
 

 
Bovendien verdween het gemengde 
kiessysteem. Bij deze parlementsverkiezingen 
was het voor het eerst niet meer mogelijk om 
afgevaardigden voor de Doema te verkiezen op 
basis van een individuele kandidatenlijst. Alle 
450 zetels worden nu via partijlijsten gekozen, 
terwijl bij de vorige electorale cycli de helft van 
de Doemavertegenwoordigers werden 
verkozen via individuele kandidatenlijsten op 
basis van een proportioneel systeem, waardoor 
kandidaten van politieke partijen die de 
kiesdrempel niet haalden toch een zetel konden 
krijgen door een hoog aantal stemmen op de 
individuele lijsten en er ook heel wat niet-
partijgebonden Doemavertegenwoordigers 
waren. De nieuwe kieswetgeving verbiedt 
kleinere partijen ook om in kartel aan de 
verkiezingen deel te nemen. De nieuwe 
kieswetgeving speelt dus duidelijk in het nadeel 
van kleinere partijen en versterkt de virtuele 
monopoliepositie van de machtspartij. Deze 
kritiek op de kieswetgeving werd ook geuit door 
de waarnemers van de OVSE en van PACE, 
maar de Russische regering verdedigt de 
kieswetgeving die er volgens hen is op gericht 
meer stabiliteit te brengen in het verbrokkelde 
partijenlandschap en zo zal bijdragen tot de 
ontwikkeling van stabielere politieke partijen.  

De nieuwe kieswetgeving stimuleert de 
ontwikkeling van echt partijpluralisme niet en is 
een vorm van ‘electioneering’ dat op zich een 
onderdeel is van de vertikalisering van de 
macht, een proces dat zich sinds het aantreden 
van Poetin op allerlei domeinen in het politieke 
leven in Rusland manifesteert (o.a. in de 
federale hervormingen die Poetin heeft 
doorgevoerd). 
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De overwinning van Verenigd Rusland in deze 
verkiezingsronde is verpletterend. De partij 
verbetert haar eigen resultaat van de vorige 
Doemaverkiezingen in 2003 toen Verenigd 
Rusland voor het eerst deelnam. De partij werd 
in het leven geroepen als ‘partij van de macht’. 
Reeds eerder waren dergelijke machtspartijen 
in post-communistisch Rusland gecreërd, maar 
met wisselend success. De partijen “Ruslands 
Keuze” en “Ons Huis is Rusland” verdwenen 
ondertussen al van het politieke toneel. Volledig 
nieuw is echter de openlijke en directe steun 
van de president aan deze partij van de macht 
door de partijlijst zelf te trekken. 

De rol die deze partij voor zichzelf opeist in 
het huidige politieke landschap van Rusland 
doet de vraag rijzen of Rusland misschien 
opnieuw evolueert naar een eenpartijstaat, 
waarin Verenigd Rusland een rol zal spelen die 
kan worden vergeleken met de rol van de 
Communistische Partij in de Sovjetperiode. 
Sommige analisten spreken zich positiever uit 
over de mogelijke rol van Verenigd Rusland in 
de toekomst en verwijzen daarbij naar het 
naoorlogse Japan dat ook geruime tijd een 
eenpartijstaat was. 

Verenigd Rusland beschikt in de nieuwe 
Doema over een tweederdemeerderheid en kan 
dus constitutionele hervormingen doorvoeren 
indien gewenst. Het ziet er echter niet naar uit 
dat deze constitutionele meerderheid zal 
aangewend worden om de mogelijkheid te 

creëren voor president Poetin om voor een 
derde opeenvolgende ambtstermijn te gaan. 
Maar de mogelijkheid bestaat wel dat 
grondswetwijzigingen worden doorgevoerd om 
de rol van de premier en het parlement te 
versterken en zo van de huidige presidentiële 
vorm van bestuur over te gaan naar een 
parlementaire bestuursvorm, waarbij Poetin de 
rol van premier of voorzitter van het parlement 
zou kunnen opnemen. 

 
Verenigd Rusland beschikt in de 

nieuwe Doema over een 
tweederdemeerderheid en kan dus 

constitutionele hervormingen 
doorvoeren.

 
De betekenis van deze Doemaverkiezingen ligt 
precies in het feit dat ze in de huidige politieke 
constellatie in Rusland van weinig politiek 
belang zijn. Ze waren niet meer dan een 
generale repetitie, een opwarmer voor de 
presidentsverkiezingen die gepland zijn voor 2 
maart 2008.   
 
Manager van grote Russische onderneming 
Over de vraag wie Poetin zal opvolgen als 
Russische president nu dat hij zich niet kan 
opnieuw kandidaat stellen bij de komende 
presidentsverkiezingen wordt er al geruime tijd 
druk gespeculeerd. Een constitutionele 
wijziging om de presidentiële termijn alsnog te 
verlengen of om de beperking tot slechts twee 
opeenvolgende ambtstermijnen weg te nemen 
lijkt niet nodig. In enkele ex-Sovjetrepublieken 
hebben presidenten zichzelf intussen wel een 
derde termijn gegund, via een referendum 
onder de bevolking. In Kazachstan is het aantal 
termijnen van 7 jaar dat de president kan 
uitdoen nu onbeperkt en heeft president 
Nazarbajev zijn machtspositie op deze manier 
veilig gesteld. De recent overleden president 
Njazov van Turkmenistan liet zich zelfs voor het 
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leven benoemen. Poetin heeft dit soort van 
monarchiale status niet nodig.  
Het ontbreekt Vladimir Poetin niet aan andere 
opties om de touwtjes in handen te houden. 
Een tweetal jaar geleden werd de mogelijkheid 
geopperd dat Poetin de nieuwe ceo van 
Gazprom zou kunnen worden. Deze denkpiste 
werd verlaten. Er zijn immers voldoende andere 
mogelijkheden voor Poetin om niet alleen 
Gazprom, maar het hele bedrijf dat “Rusland 
Inc” heet te leiden.  
 
Er zijn voldoende mogelijkheden voor 
Poetin om niet alleen Gazprom, maar 

het hele bedrijf dat “Rusland Inc” heet 
te leiden. 

 
Poetin profileert zichzelf graag als de manager 
van het land. De manager die orde bracht waar 
chaos heerstte en die bovendien ook 
indrukwekkende economische cijfers kan 
voorleggen, maar daarnaast ook aandacht voor 
het sociale beleid niet uit het oog verloor, door 
er bijvoorbeeld voor te zorgen dat pensioenen 
en de salarissen van leerkrachten en 
onderzoekers opnieuw zonder onderbrekingen 
worden uitbetaald. De petrodollars die de 
dankzij de hoge energieprijzen de Russische 
schatkist binnnenstromen worden ook 
geinvesteerd in een hoger defensiebudget en in 
de militaire industrie, wat het imago van een 
alsmaar sterker Rusland kracht bij zet.  
 
De Siloviki of de Oligarchen? 
De Siloviki (6) hebben de macht naar zich toe 
getrokken. Volgens sommigen begon dit proces 
reeds toen Sergei Stepasjin in 1999 tijdelijk de 
zoveelste eerste minister onder Jeltsin werd. (7) 
Een scenario van een volksrevolutie zoals we 
die zagen na verkiezingen in andere voormalige 
Sovjetrepublieken (8) is erg onwaarschijnlijk in 
het Rusland van vandaag. Het verlangen naar 
meer democratie leeft niet echt bij de 

Russische bevolking, o.a. dankzij de hogere 
levensstandaard in vergelijking met de jaren 
‘90. Als de Russen moeten kiezen tussen de 
Oligarchen en de Siloviki genieten deze 
laatsten wellicht hun voorkeur. Rusland geeft 
een eigen interpretatie aan het begrip 
democratie. Scherpe kritiek van internationale 
waarnemers zal daaraan niets veranderen. 

Deze evolutie maakt de vragen over wie de 
opvolger van Poetin wordt en welke positie 
Poetin zal krijgen na maart 2008 meteen een 
pak minder interessant. Vele waarnemers 
staren zich blind op de persoon Poetin en 
verliezen daarbij het hele institutionele kader 
van formele en vooral ook van informele macht 
in Rusland uit het oog. Nu de Siloviki het 
systeem onder controle hebben zullen zij die 
macht niet snel opnieuw uit handen geven.  
 
Ria Laenen is research fellow aan het Instituut 
voor Internationaal en Europees Beleid, 
K.U.Leuven. 
 

(1) In tegenstelling tot ODIHR (Office for 
Democratic Institutions and Human Rights, een 
gespecialiseerd centrum binnen de OVSE) dat 
o.a. is gespecialiseerd in 
verkiezingsmonitoring, stuurden PACE (de 
Parlementaire Assemblee van de Raad van 
Europa) en de OVSE wel een delegatie van 
waarnemers naar de Doemaverkiezingen. 

(2) Op het moment van het schrijven van dit artikel 
zijn de officiële resultaten van de 
Doemaverkiezingen nog niet bekend gemaakt. 
Het gaat om voorlopige cijfers vrijgegeven door 
de Centrale Kiescommissie op 4 december 
2007. Zie: 
http://www.cikrf.ru/eng/elect_duma/results/inde
x.jsp

(3) Rechtvaardig Rusland is een fusie van de 
partijen Rodina (Moederland), Zjizn (Leven) en 
Pensionery (Gepensioneerden). 

(4) De Oligarchen zijn de zakenlui, de magnaten 
die onder Jeltsin een invloedrijke machtspositie 
verkregen (o.a. Berezovsky en Chodorkovsky). 

(5) Grigory Javlinsky schreef in 1990 het fameuze 
“500-dagenplan” dat voor een snelle 
overschakeling van het communistische 
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geleide systeem naar een vrije markteconomie 
moest zorgen. Anatoly Tsjoebais was samen 
met Jegor Gaidar een grote voorstander van de 
shock therapie met drastische economische 
hervormingen.

(6) Siloviki betekent letterlijk de “machtigen” en 
verwijst naar de groep mensen in 
leidinggevende posities die een achtergrond 
hebben in de zgnd. “machtsministeries”, de 
veiligheidsdiensten, de FSB (de opvolger van 
de KGB), zoals Poetin zelf. 

(7) Stepasjin was een tijdlang het hoofd van de 
FSB en bouwde zijn politieke loopbaan verder 
uit in de machtsministeries (o.a. als minister 
van justitie). Als eerste minister werd hij al na 
enkele maanden vervangen door Vladimir 
Poetin, een andere silovik. 

(8) De Rozenrevolutie in Georgië (2003), de 
Oranjerevolutie in Oekraïne (2004),  en de 
Tulpenrevolutie in Kirgirzië (2005) 

 
 
Boek 

Bruiloft van Duizend-en-een-nacht 

door Brigitte ARS 

 
Beroofd, berooid en gedesillusioneerd kwam 
journaliste Brigitte Ars terug na een rugzakreis 
uit India. Ze nam zich voor nooit meer een stap 
op Indiase bodem te zetten. Maar ze werd 
verliefd op een Indiase man en kon niet bij haar 

besluit blijven. En dus ging ze weer op reis naar 
India, dit keer om er te trouwen. 
 

De laatste dag van mijn backpackreis in India 
besloot ik dat ik nooit meer terug zou keren naar 
dat land. Ik voelde me na drie maanden 
rondreizen mishandeld, bedrogen, aangerand. 
Daar zat ik dan, op het station in de hoofdstad 
Delhi, acht uur voor vertrek naar Nederland. 
Zonder geld, zonder paspoort. Alles was me in 
de trein gestolen. Ik voelde me reddeloos en 
aangerand door alle mannenhanden die in de 
bussen, treinen en waar dan ook heimelijk hun 
weg zoeken onder je kleren. En ik voelde me 
vooral verslagen door de armoede en rauwe 
werkelijkheid van het land.  

Gelukkig hielp de ambassade, een 
medewerker leende me geld en gaf me een 
uitreisdocument. Om de tijd te doden nam ik een 
riksja naar Chandni Chowk, Old Delhi’s 
beroemde en afgeleefde winkelstraat, waar ik 
slenterde tussen de kraampjes met kruiden en 
door het labyrint van de duisterste bazaars. 
India, de grootste puinhoop ter wereld. 
Gedachten raasden door mijn hoofd. Ooit zag ik 
India als een prachtig, magisch land. Zou ik die 
magie weer ooit terugvinden?  

Een man sprak me aan op de hoek van 
Chandni Chowk. Tulband, groot postuur, de 
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ogen doordringend van beloften. ‘Please, let me 
predict your future.’ Laat me, gebaarde ik, maar 
hij spelde fluisterend de eerste letters van de 
naam van mijn zus. Ik sidderde, hoe wist hij dat? 
“Jij zult India nooit verlaten,” voorspelde hij, 
hardop. ”Je lot is aan India verbonden, je komt 
er nooit van los.” 

Mijn fascinatie voor India was begonnen toen 
ik net vier jaar oud was, toen mijn oma voor me 
een reisboek meenam met een foto van de Taj 
Mahal. Een magisch wit gebouw. Tijdens mijn 
studie toerisme ging een goede vriend voor een 
jaar naar India. We besloten elkaar een jaar 
later op zijn terugweg naar Nederland ergens 
halverwege te ontmoeten. Maar waar? “India”, 
schoot er bij mij als vanzelfsprekend uit. Het zou 
een reis worden die de rest van mijn leven ging 
bepalen.  

Toen we voor het eerst in India aankwamen 
zag ik alleen de magie van het land. De 
prachtige kleuren, de heerlijke geuren, de 
fascinerende cultuur. Toch vond ik de meeste 
Indiërs met wie ik tijdens mijn reis in India in 
aanraking kwam niet leuk, zelf ergerlijk. Mannen 
– altijd mannen – die, zodra je afgemat met je 
rugzak de trein uit sprong, zich aan je 
vastzogen. Was het inderdaad het lot, dat ik 
twee jaar na mijn reis hier in Nederland met Raj 
in aanraking kwam, terwijl ik in een land met een 
miljard inwoners maar een paar leuke Indiërs 
had gezien? We ontmoeten elkaar in Nederland 
toen ik hem interviewde voor een tijdschrift. Het 
leek liefde die al bestond toen ik Raj voor het 
eerst zag. Raj had Indiase slaapkamerogen, 
schouders zoals een man ze moet hebben en 
een rank postuur. Hij was integer en intelligent. 
Alleen: de ouders van Raj kwamen uit een 
streng orthodoxe priesterkaste uit het 
diepreligieuze Zuid-India, waar gearrangeerde 
huwelijken tussen twee families werden 
gesloten. We hadden geluk: de oudste broer van 
Raj was als allereerste in de familie ook al een 
liefdeshuwelijk aangegaan met een ander 
familielid, tot groot ongenoegen van veel 

familieleden, en het stel had de weg voor ons 
vrijgemaakt. Maar we wisten dat Raj’s ouders 
onze relatie pas zouden accepteren als we 
driemaal rond het heilig vuur zouden lopen, 
zoals het hoort in de streng orthodoxe 
priesterkaste waar hij uit geboren is. 

Een trouwerij in India is een groots gebeuren, 
daarom reisden we twee maanden voor het 
huwelijk af naar Bangalore, een grote stad in 
Zuid-India. Algauw merkte ik dat het organiseren 
van een bruiloft de taak was van de mannen van 
de familie en hun mannelijke vrienden. Iedere 
poging zaken te regelen en checklijstjes aan te 
leggen werd tot mijn woede consequent door de 
heren organisatoren genegeerd of 
onderuitgehaald.  

 
 
Als vrouw moest ik uitsluitend voor mijn uiterlijk 
zorgen. Sari’s, juwelen, bindi’s (de stippen op 
het voorhoofd). ‘Sari shoppen’ met de 
toekomstige bruid was een geliefde bezigheid 
van Indiase vrouwen, waar iedere schoonzus, 
vriendin of tante graag bij werd betrokken. 
Iedere keer als ik een vrouw sprak, informeerde 
ze steevast of ik mijn bruidsinkopen al had 
gedaan. 

Een week voor de bruiloft begonnen de gasten 
te arriveren – ook vrienden en familie uit Europa 
en Amerika. Twee dagen voor de bruiloft ging de 
huwelijksceremonie van start, vanaf het moment 
dat twee vrouwen naar het huis van mijn 
toekomstige schoonouders kwamen om met 
henna uit een soort frietzakje waarvan de punt 
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was afgeknipt, patronen op de handen van de 
vrouwen van de familie te tekenen. Bij mij, de 
bruid, gebeurde dat bijzonder overdadig, op de 
voeten en armen, tot aan de ellebogen. 

De volgende dag vertrokken we met een busje 
dat helemaal was volgeplakt met rode roosjes 
naar de tempel, waar in de avond de 
kennismaking tussen de familie plaatsvond en 
daarna de verloving. Dit gebeurde in een 
duizend jaar oud tempelcomplex in de Nandi 
Hills, buiten Bangalore. Bij de onderhandelingen 
tussen de families mocht ik niet aanwezig zijn. 
Gehuld in sari en keurig opgemaakt diende ik 
vol spanning in een donkere kamer buiten de 
tempel te blijven wachten, vergezeld van drie 
vriendinnen. Ondertussen stonden mijn vader, 
zus en schoonbroer met schalen cadeautjes, 
zoetigheden en offerandes klaar om de 
schoonfamilie te ontvangen. Normaal zou Raj nu 
in een luxe auto door het dorp worden gereden, 
maar dat lieten we nu voor het gemak maar 
achterwege. Op de binnenplaats van het 
tempelcomplex kreeg mijn familie de definitieve 
toestemming om mij aan hun toekomstige 
schoonzoon uit te huwen. Ook het hele peloton 
aan nichtjes, tantes en vrienden werd ingezet 
om cadeaus op zilveren schalen uit te wisselen 
met de schoonfamilie. Met het uitwisselen was 
de ‘deal’ gesloten en mochten mijn vriendinnen 
me onwennig lachend aan de arm naar binnen 
leiden, waar mijn vader me een bloemenkrans 
om de nek deed. Toen las de priester aan de 
gasten de uitnodiging voor het huwelijk voor, dat 
de volgende dag zou plaatsvinden. 

De volgende dag moest ik om halfzes ’s 
ochtends bij de tempel zijn. Ik had mijn 
reiswekkertje gezet en om vijf uur ’s ochtends 
liep ik met mijn Albert Heijntas vol sari’s en 
make-up aan naar buiten, waar ik me een weg 
baande door de koele ochtendmist. “Hallo, is er 
iemand?” riep ik slaperig. Mijn aanstaande was 
nergens te bekennen. Uiteindelijk kwam mijn 
toekomstige schoonzus naar buiten. “Raj slaapt 
hier, maar hij was nog tot drie uur “s nachts 

bezig om met zijn broer toiletpapier voor de 
gasten te regelen.” Indiërs gebruiken geen 
toiletpapier, dus dat waren de heren 
organisatoren vergeten. Een verward kijkende 
en geradbraakte Raj verscheen bij de deurpost. 
Ziedaar de man met wie ik vanaf vandaag in het 
aanschijn der hindoegoden mijn leven ga delen, 
dacht ik jolig. 
 

Ziedaar de man met wie ik vanaf 
vandaag in het aanschijn der 

hindoegoden mijn leven ga delen, 
dacht ik jolig. 

 
In het tempelcomplex was het nog vredig rustig. 
De offeranden van kokosnoten, bananen en 
jasmijn waren al bij de mantap gezet, het 
podium waarop het huwelijk gesloten zou 
worden. Apen slingerden zich speels via de 
gebeeldhouwde pilaren naar de zilveren schalen 
om te trachten de bananen te jatten. Priesters 
joegen de vlegels keer op keer weg. 

Toen ik voor de aanvang van de ceremonie, in 
een stille hoek voor een stoffige spiegel de 
donkere kringen van de nacht wilde wegwerken, 
stormde Malini, de tante van Raj, binnen. “Ik 
kom je meenemen om je een ritueel bad te 
geven”, zei ze haastig terwijl ze mijn verbaasde 
blik zag. Ze nam me mee naar een 
beschimmeld hok waar een emmer water stond. 
Malini streek wat olie op mijn haar, maar liet het 
baden zelf gelukkig toch maar aan mij over. Ze 
besloot zich te beperken tot het aangeven van 
de Lux-zeep en mijn kleding.  

Met mijn sari van de avond ervoor aan, en mijn 
natte warrige haren met een 
broodtrommelelastiekje in een provisorische 
staart moest ik een ceremonie in waarbij ik alle 
fasen van het leven moest doorlopen. Niet echt 
een bruidsgevoel, zo slonzig, dacht ik een beetje 
gepikeerd. Mijn schoonmoeder legde me uit dat 
baby’s nu eenmaal geen make-up op hebben.  
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Terwijl ik vastte en rammelde van de honger, 
kreeg Raj als ‘meerdere’ (lees: man) een ontbijt 
aangeboden. Mijn familie hoorde hem immers 
flink in de watten te leggen, want hij zou zich 
anders wel eens kunnen terugtrekken. Raj zou 
het ontbijt samen met mijn broer nuttigen, maar 
omdat ik die niet had, had ik nog snel een 
‘vrijgezel’ van mijn zijden kunnen invliegen. 
Vervolgens moest Raj een ritueel spelen waarbij 
hij het ineens Spaans benauwd kreeg om zich te 
binden en naar het Himalayagebergte vertrok 
om monnik te worden. Mijn vader moest hem 
achterna lopen om hem tegen te houden: “Kom 
terug en bedenk je. Mijn dochter is het waard 
om te trouwen.” Raj gaf toe en keerde terug 
naar de tempel. 

Intussen zat ik in een kamer, waar de tantes 
van Raj mij klaarmaakten voor het huwelijk. Dit 
werd niet voor niets door de schoonfamilie 
gedaan. Ze keken of bij de bruid alles erop en  
eraan zat. Vroeger bestond een zelfde ritueel 
voor mannen. Mijn schoonvader had nog 
meegemaakt dat de familie van zijn verloofde 
een kapper op hem had afgestuurd, die hem al 
het lichaamshaar verwijderde, behalve op zijn 
hoofd. De kapper controleerde ondertussen of 
de testikels bij de bruidegom naar beneden 
waren gekomen, en de jongen dus vruchtbaar 
was. 
 

Ik moest languit op de grond voor Raj 
buigen en zijn voeten aanraken als eer 

van mijn man, die vanaf nu mijn God 
zou moeten zijn. 

 
Mijn haar moest worden opgestoken en er werd 
zwart nephaar aan vastgemaakt, zodat het in 
een lange vlecht tot over mijn heupen hing. 
Daardoorheen werden dikke kransen jasmijn en 
andere bloemen geweven. Op mijn hoofd hingen 
de tantes een gouden ketting die aan mijn haar 
werd vastgemaakt. Over mijn handen schoven 
ze glazen armbanden, die bij iedere beweging 

rinkelden. Ook rond de enkels en nek kwam 
goud.  

Toen begon de trouwerij. Op de achtergrond 
speelde een bruidsband met trommels en fluiten 
waar geluiden aan ontlokt werden die klonken 
naar dierenleed. De priester brak een kokosnoot 
op ons geluk. Een langdurige periode van 
gebeden en rituelen volgde, en Raj en ik zaten 
zwijgend bij het heilig vuur. De afsluiting van het 
huwelijk vond plaats door het ombinden van de 
thali, de heilige trouwketting, bij de bruid. 
Daarvoor moest ik bij Richard, mijn 
schoonbroer, op schoot gaan zitten. Met het 
omknopen van de thali door Raj en zijn nichtjes 
was ik deel geworden van de familie van de 
man. Niet dat ik dat zo ervoer, want ik wist dat 
mijn hart en ziel nooit deel konden uitmaken van 
deze cultuur.   

We dienden drie keer rond het heilig vuur te 
lopen. Daarna moest ik languit op de grond voor 
Raj buigen en zijn voeten aanraken als eer van 
mijn man, die vanaf nu mijn God zou moeten 
zijn. Een vernederend en beschamend ritueel, 
vond ik. Had ik de rest nog wel over me heen 
kunnen laten komen, nu voelde ik toch wel 
duidelijk weerstand en drong de ongelijkheid van 
de Indiase maatschappij zich aan me op. Ik 
kreeg niet veel tijd om na te denken, want de 
ceremonies volgden elkaar maar op. 
   
“…en ze leefden nog lang en gelukkig” 

en dat was vooral te danken aan het 
feit dat we niet in India woonden.

 
Daarmee was het nog niet afgelopen, want de 
weken daarna gingen op reis naar de dorpen 
van mijn schoonouders om in de familietempel 
de goden te eren, diep in het platteland. Het was 
een sprookjeshuwelijk, een trouwerij uit 
Duizend-en-een-nacht, maar ik denk dat de 
afloop “..en ze leefden nog lang en gelukkig” 
vooral te danken was aan het feit dat we niet in 
India woonden. Achteraf voelde het haast als 
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een bijzondere vakantie, alsof ik toerist op eigen 
bruiloft was geweest. 
 

Brigitte Ars is journalist en auteur van ‘Hoe 
wikkel je een sari om; een Nederlandse vrouw in 
India’, over haar belevenissen als partner, 
schoondochter en journalist in India. 
 

 

Lecture of Amnesty International’s secretary general on the state of human rights worldwide 

Activists and Academics: coalition for change 
 
by Irene KHAN 
 

 
 
On march 23, 2007, the University of Ghent 
awarded Irene Khan, secretary-general of the 
human rights organisation Amnesty 
International, with a doctorate. This is a clear 
signal of the importance scientific institutions like 
the University attach to human rights activism. 
Irene Khan was the next in line after the South-
African bishop Desmond Tutu (2005), ex UN-
chief Kofi Annan (2003) en IOC-president 
Jacques Rogge (2002). Here you can read the 
lecture Irene Khan gave about the state of 
human rights in 2007.  
 
”Amnesty International’s logo is a candle 
wrapped in barbed wire. It is inspired by a 
Chinese proverb: “It is better to light a candle 
than curse the darkness”. The candle may 
produce only a flickering flame but it has the 
power to change the dark. So too, we through 
our action, can change the human rights 
landscape. Commentary from the sidelines is 

not for us. We see threats and want to tackle 
them. We see wrongs and want to right them. As 
academics you value knowledge – as activists 
we take your knowledge and convert it into 
action. And together we make the difference. 
When the Universal Declaration of Human 
Rights was drafted in 1948, Eleanor Roosevelt 
said: “where … do universal human rights 
begin? In small places, close to home -- so close 
and so small that they cannot be seen on any 
maps of the world. Such are the places where 
every man, woman, and child seeks equal 
justice, equal opportunity, equal dignity without 
discrimination. Unless these rights have 
meaning there, they have little meaning 
anywhere.” 

I give you the story of one such person. 
Jamila, a sixteen year old Afghan girl I met 
several years ago in the woman’s prison in 
Kabul. She told me she had been abducted from 
her parents’ home by a man linked to one of the 
warlords who wanted to marry her. When she 
refused, he nevertheless forced her to go 
through a wedding ceremony, kept her captive in 
his home, and raped and abused her. She 
eventually managed to run away but was caught 
by the police and brought to this prison. Jamila 
would like to return home to her parents, but she 
is afraid that her father will kill her because she 
has destroyed the family’s honour. Jamila’s fear 
is not unfounded. Earlier that year President 
Karzai granted amnesty to twenty such women, 
and released them from prison. Almost 
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immediately several of them disappeared, 
probably murdered by their families.  

I tell you this story for a number of reasons: 
first, because AI is known for releasing prisoners 
of conscience. Yet releasing Jamila from prison 
will not be enough – today human rights activists 
must work also to bring about change that will 
make Jamila safe outside the prison. I tell you 
the story also because the threat that Jamila 
faces is not coming from a government but from 
others. And I tell you this story because at a time 
when security is being translated into our 
security to be safe from terrorism, there are 
many more people around the world for whom 
security has a different meaning. For human 
rights academics as well as activists the 
challenge is a very different one from the time of 
Eleanor Roosevelt. Let me highlight three key 
changes. 
 
Perception of security 
9/11 and random bombings in major western 
cities like New York, Madrid and London have 
created a great sense of insecurity and 
vulnerability. In this new environment, there is 
greater readiness on the part of governments to 
sacrifice human rights in the name of counter-
terrorism and greater willingness on the part of 
the general public to accept it. The argument 
that human rights have to be sacrificed for 
greater security is not new – that’s what the 
communist regimes, military dictatorships, 
authoritarian governments always said. What is 
new is that now western democratic 
governments are espousing that line too. What 
is new is old abuses are being a new lease of 
life in the guise of counterterrorism: detention 
without charge or trial, incommunicado 
detention, unfair trial, torture and ill treatment 
have all been revived. What is new is the 
attempt to create Bagram, Guantanamo and 
other CIA “black sites where people put outside 
the protection of the law and powerful 
governments above the rule of law”. The export 

value of such action has been notable, with 
repressive governments around the world, from 
Algeria to Zimbabwe, using the excuse of 
terrorism to legitimize human rights violations. 

All this is happening while the real sources for 
insecurity for millions of people are going 
unaddressed. Their lives are threatened every 
day by police brutality, poverty, unemployment, 
HIV/AIDS, gun violence and gender violence. 
Over half the population of Africa do not have 
access to life-saving drugs. More than half a 
million women die every year during pregnancy 
or child birth. Economic and social rights are no 
less human rights than civil and political rights. 
Is the right to read the newspaper of your choice 
a greater right than the right to be able to read at 
all? We need many more academics and 
activists to recognize the interdependence of 
human rights and work to make human rights 
indivisible in action as well as theory. That is the 
only way in which human rights can be made 
real in the lives of people. 

There is greater readiness on the part of 
governments to sacrifice human rights in the 
name of counter-terrorism and greater 
willingness on the part of the general public 
to accept it, while the real sources for 
insecurity for millions of people are going 
unaddressed.
 
Changing nature of sovereignty 
My second point is about the changing nature of 
sovereignty. The human rights system has been 
built on the principle that the state has a duty to 
uphold human rights, and is accountable to the 
international community, based on a system of 
international law and treaties. But today, 
international law is being flouted openly by 
powerful leaders like President Bush or petty 
despots like President Al Bashir of Sudan or 
President Mugabe of Zimbabwe with no 
consequence. And so we see a growing gulf 
between the rhetoric and reality of human rights. 
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This gulf is likely to widen as national 
sovereignty shifts upwards, sideways, 
downwards and outwards to other actors – 
upwards to international organizations like the 
WTO or supranational entities like the European 
Union, sideways to economic and corporate and 
downwards to armed groups and parochial 
leaders.  
 
Academics need to analyze the emergence of 
new actors. Activists need to find new ways 
of holding them to account. 

In today’s globalized economy, big business 
wields enormous power. International trade 
agreements and international financial 
institutions dictate terms and conditions of 
national economic policy to governments. Large 
MNCs set the climate on investment and 
divestment. Yet, they have no formal 
responsibility or accountability for human rights. 
In some parts of the world, the state is 
undermining its own authority and credibility to 
govern through corruption, mismanagement, 
abuse of power or political violence. Democratic 
elections in parts of Africa and Asia have led to 
elected kleptocracy. And when the state fails, 
armed groups driven by parochial interests step 
in, whether clan leaders in Somalia or warlords 
in Afghanistan. Academics need to analyze the 
emergence of these new actors and activists 
need to find new ways of holding them to 
account. 
 
Changing forces in society 
My third point is about society, where the most 
significant feature today is the existence of 
dividers and connectors. Poverty, socio-
economic disparity and uncertainties about the 
forces of globalization are creating divisions 
between the “haves” and the “have nots”, the 
insiders and outsiders. But the biggest divider is 
fear, fear of the other, “them and us”, “good and 
evil”, creating an environment in which racism, 

xenophobia, discrimination, Islamophobia, anti- 
Semitism, anti-Americanism, antipathy towards 
refugees and migrants is flourishing. These 
dividers are turning communities inwards, and 
creating a backlash of fundamentalism or ultra-
conservatism, and unscrupulous religious and 
political leaders are exploiting to entrench their 
own power. To these groups, human rights are 
an anathema to them, social activists and 
human rights defenders a threat – because we 
carry global values that challenge their own 
parochial agenda.  
 
The biggest divider is fear. 
Fear of the other, “them and us”, “good and 
evil”.
 
There are of course connectors too in society 
that are bringing people together. Technology 
allows us to link up even with the remotest 
corners of the world – think how electronic 
media sets the agenda today – the TV pictures 
of the tsunami or children in Darfur can influence 
public opinion very powerfully. Internet has been 
a great connector. At a time when the media 
channels are increasing but media ownership is 
becoming more and more concentrated – 
blogging has opened up a new window for 
communicating alternative views. One of the 
largest numbers of bloggers in the world is to be 
found in Iran –new ways of activism and new 
ways of sharing knowledge are opening up. The 
biggest connector of all has been the growth of 
civil society, NGOs and social movements, 
buttressed by global values, boosted by 
technology, and buoyed by the realisation that 
global problems needs global solutions - 
whether trafficking or avian flu, global warming 
or HIV/AIDS or human rights abuses. What can 
activists learn from academics about these 
forces of social change? And how can activists 
best use that knowledge to our benefit or resist 
them when they threaten our existence? 
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All these factors – the attack on fundamental 
human rights, the weakening of the nation state, 
the emergence of other new non-state actors, 
the growing social divisions on the one hand and 
a stronger social cohesion on the other, 
technology bringing us together and ideology 
pulling us apart - have created challenges but 
also opened up enormous opportunities for the 
human rights movement. Amnesty was virtually 
a lone star in the 1960s when it came to human 
rights – today there is an explosion of human 
rights NGOs and community groups. As one 
academic wrote, “human rights have gone global 
by going local.” That gives great strength to the 
human rights community and hope that we will 
prevail. One of the most important achievements 
of the human rights movement has been 
international solidarity – that human rights 
abuses anywhere are the concern of people 
everywhere. 

Thanks to the work of the human rights 
movement, academics and lawyers, today there 
is a sophisticated international human rights 
machinery, an impressive regional human rights 
system in Europe and national human rights 
institutions in many countries. Thanks to the 
work of civil society we now have a UN High 
Commissioner for Human Rights, a 
sophisticated international, regional and in some 
cases national human rights machinery. There is 
now an International Criminal Court. The tide is 
turning against impunity in Latin America. The 
campaign for the abolition of the death penalty 
goes from strength to strength thanks to civil 
society. The struggle for women’s human rights 
has made great progress. A massive campaign 
by civil society led the UN last year to agree to 
consider an Arms Trade Treaty. The Belgian 
people were at the forefront of the demand. One 

of the most important contributions of the human 
rights movement has been to show human rights 
not just as text but also as values, to reframe the 
debate on human rights, not simply in terms of 
law but in terms of what is right and what is 
wrong, in other words as a moral argument 
based on fundamental values of humanity and 
justice. Amnesty began its campaign to abolish 
the death penalty at a time when capital 
punishment was common in law and practice, 
because we believed it was morally wrong for 
the state to take life. We were ahead of our 
times. Torture is wrong not only because it 
violates the UN Convention Against Torture – it 
is wrong because it is the ultimate corruption of 
humanity. 
Human rights are about values, people power 
and hope. And I believe people power, fuelled 
by hope, will change the face of human rights in 
the twenty-first century. A few years, I met an 
Israeli activist. His eighteen year old daughter 
had been killed by a suicide bomber. He said to 
me: ‘I could have made my grief a tool for 
revenge I decided to make it a platform for 
change.’ He set up a peace organization that 
brings together Palestinians and Israelis who 
have lost family members in the conflict. What a 
powerful message of hope! So, let the passion 
of the activist merge with reason of academia to 
strengthen the message of hope for human 
rights.” � 
 
Irene Khan is Secretary General of Amnesty 
International. This text is a lecture she gave at 
her inauguration at the University of Ghent on 23 
March 2007 
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3141
 

 
 

Interne Palestijnse gevechten tussen Hamas en Fatah 
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Verscheurd door interne strijd 
 
door Pieter STOCKMANS
 

  
“Shahed stond in het midden van de woonkamer 
toen een verdwaalde kogel haar in het hoofd 
trof. De kogel ging door haar linkeroog naar 
binnen en kwam door de achterkant van haar 
hoofdje weer naar buiten. Ze ligt in coma. We 
weten niet of ze het zal overleven.” Aan het 
woord is Shahed’s grootmoeder. Shahed is 1,5 
jaar oud en net als vele anderen gedurende het 
afgelopen jaar slachtoffer van de roekeloze 
gevechten tussen Palestijnse veiligheidstroepen 
en gewapende groeperingen trouw aan de twee 
grootste politieke partijen: Hamas en Fatah.  
 
De veiligheidstroepen van Hamas en Fatah, 
wiens taak het is in te staan voor de veiligheid 
van de bevolking, sloten zich aan bij de 
gewapende groeperingen van hun partij en 
begingen zelf straffeloos 
mensenrechtenschendingen tegen diezelfde 
bevolking. In steeds intenser wordende 
gevechten in de aanloop naar en tijdens de 
machtsovername door Hamas in juni in de 
Gazastrook, waar de burgerbevolking al zo 
getraumatiseerd was door de Israëlische 
isolatiepolitiek die leidde tot een humanitaire 
ramp voor 1,5 miljoen inwoners, gebruikten 
gewapende Fatah en Hamas-militanten 
willekeurig en zonder onderscheid vuurwapens 
in woongebieden. De inwoners van het 

belegerde Gaza waren gedurende vele dagen 
virtueel gevangen in hun eigen huizen en waren 
zelfs daar niet veilig. Op zoek naar sleutelfiguren 
van Fatah in de Gazastrook schrokken Hamas-
militanten er niet voor terug om huizen onder 
vuur te nemen waarin zich burgers bevonden. 
Kogels suisden door huizen en bussen en 
doodden daarbij kinderen en studenten op weg 
naar school. Scholen en ziekenhuizen waren 
zowel doelwit als uitvalsbasis voor 
beschietingen.  
 

 
Bewoners gevangen in hun eigen huizen tijdens 
gewapende confrontaties in Gaza Stad.  
 
Hamas-militanten executeerden en verminkten 
gijzelaars ‘hors de combat’. Een Fatah-
veiligheidsagent getuigt: “Ze plaatsten ons 
allemaal tegen een muur. Toen begonnen ze te 
schieten en ze mikten op onze benen. 
Aangezien mensen neervielen, werden ook 
andere lichaamsdelen geraakt. Het was een 
slachting. Uiteindelijk overleefden slechts 8 van 
de 25.” Voorlopige balans van de gewapende 
strijd in Gaza: 350 doden en meer dan 2000 
gewonden.  
 
Scholen en ziekenhuizen waren zowel 

doelwit als uitvalsbasis voor 
beschietingen.
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In juni besliste President Abbas om na de 
gewelddadige machtsovername van Hamas in 
de Gazastrook de werkzaamheden van de 
veiligheidstroepen en de juridische instellingen 
van de Palestijnse Autoriteit in de Gazastrook op 
te schorten. Het juridisch en institutioneel 
vacuüm dat daaruit volgde, opende de weg voor 
Hamas om een parallel veiligheids- en 
wetshandhavingsysteem op te zetten zonder 
degelijk getraind personeel en 
verantwoordingsmechanismes. Inwoners van de 
Gazastrook hebben sinds de machtsovername 
geen enkele mogelijkheid meer tot juridische 
actie bij een politiek onafhankelijke juridische 
instantie. In zulke situatie is het niet 
verwonderlijk dat arbitraire detentie van Fatah-
sympathisanten door Hamas-troepen steeds 
wijder verspreid raakt. In de nasleep van de 
machtsovername houden de veiligheidstroepen 
van Hamas al meer dan 1000 politieke 
gevangenen vast in ten minste 23 niet-erkende 
detentiecentra, waar gevangenen bovendien 
gefolterd worden.  
 

Jarenlange straffeloosheid en 
ongecontroleerde verspreiding van 
wapens zijn medeverantwoordelijk 

voor de escalatie van de wetteloosheid 
die de Gazastrook en de Westelijke 

Jordaanoever in de greep heeft. 
 
In  de Westelijke Jordaanoever, onder de 
noodregering opgezet door President Abbas, 
lanceren schutters van Fatah 
vergeldingsaanvallen tegen Hamas-
sympathisanten. Veiligheidstroepen van de 
Palestijnse Autoriteit vernietigen infrastructuur 
van pro-Hamas media en andere organisaties. 
Wettelijke procedures voor arrestatie en detentie 
worden met de voeten getreden. Gedetineerden 
worden gefolterd. Ondertussen zijn al meer dan 

1000 (vermoedelijke) Hamas-sympathisanten 
willekeurig aangehouden zonder van enig 
misdrijf beschuldigd te worden, terwijl de leden 
van de eigen gewapende groepering straffeloos 
mensen ontvoeren en met geweld intimideren. 
Die sfeer van straffeloosheid versterkt het 
klimaat van angst bij mensen die niet 
noodzakelijk lid zijn van Hamas, maar waarvan 
vermoed wordt dat ze Hamas-sympathisanten 
zijn.  
 

 
Palestijnse burgers zoeken dekking voor de gevechten 
tussen Hamas en Fatah op de Westelijke Jordaanoever. 
 
Jarenlange straffeloosheid en ongecontroleerde 
verspreiding van wapens zijn 
medeverantwoordelijk voor de escalatie van de 
wetteloosheid die de Gazastrook en de 
Westelijke Jordaanoever in de greep heeft. 
Zonder de context van de Israëlische militaire 
bezetting uit het oog te verliezen, is Amnesty 
van mening dat zowel de de facto administratie 
van Hamas in de Gazastrook als de Palestijnse 
Autoriteit dringend werk moeten maken van een 
herstel van de rechtsstaat. Amnesty erkent de 
moeilijkheden die de Palestijnen ondervinden 
door de aanvallen van het Israëlische leger op 
Palestijnse veiligheidsinstallaties, hoewel de 
Israëlische bezetting niet kan worden gebruikt 
als een excuus voor een gebrek aan actie.  
 
Zie hier voor meer info:  
http://web.amnesty.org/library/pdf/MDE210202007ENGLI
SH/$File/MDE2102007.pdf
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 Pieter Stockmans is lid van het Landen-
coördinatieteam Israël/ Bezette Gebieden/ 
Palestijnse Autoriteit van Amnesty Vlaanderen

 
 
Private Militaire Firma’s (PMF) in conflictgebieden 
Oorlog in onderaanneming 
 
door Jan CARMANS en Jos de la HAYE  
 

 
 
De aanwezigheid van PMF’s in conflictgebieden 
is zeker niet vreemd. We kennen ze als de 
bewakingsdiensten van gebouwen en personeel 
van internationale organisaties (zowel 
gouvernementele als niet-gouvernementele). De 
jongst jaren is de aanwezigheid en ook de 
betrokkenheid van PMF’s enorm toegenomen 
op de conflictdynamiek . Met dit laatst wordt 
bedoeld de interactie tussen de hoofdspelers 
van het conflict, de cruciale strijdpunten in het 
conflict en de geografische omgeving van het 
conflict. Uit een analyse blijkt dat slechts een 15-
tal PMF’s in conflicten betrokken waren in de 
periode 1950-1989. Dit aantal steeg naar een 
65-tal firma’s in de periode 1990-1998. De 
jongste crisis in Irak is een ander toonbeeld van 
het grote aandeel van PMF’s in conflict-
gebieden. De private militaire sector zorgt er 
voor de toelevering van om en bij de 20,000 
troepen. Daarenboven is de aard van de 
activiteit sterk verruimd. Dat bleek toen uitkwam 

dat de ondervragers en folteraars in de Abu 
Ghraib gevangenis deel uit maakte van private 
firma’s (waaronder Titan en CACI). Het is hier 
de bedoeling om na te gaan of we hier te maken 
hebben met een ‘spoiler’ in de constructieve 
transformatie, d.i. het omvormen van het 
gewapend conflict naar een duurzame vrede, 
van het conflict? 
  
Ontstaan en groei van private militaire sector 
De onderzoekers Holmqvist en Singer schrijven 
het succes van de private militaire industrie 
sinds de jaren negentig toe aan drie factoren: 
ten eerste het einde van de Koude Oorlog en 
het vacuüm dat er uit voortvloeide in de markt 
van de veiligheidsvoorziening, ten tweede de 
transformatie op het vlak van oorlogsvoering, en 
ten derde het toenemende normatieve belang 
van privatisering. Wereldwijd krimpen de 
professionele legers sinds 1989, terwijl de 
globale instabiliteit toeneemt. Daarenboven 
worden steeds meer spitsvondige technieken en 
technologieën gebruikt om oorlog te voeren. Tot 
slotte is er de sterke ideologische druk om alles 
te privatiseren en uit te besteden, denken we 
bijvoorbeeld maar aan scholen, gevangenissen 
en politie.  
 
Verscheidenheid aan activiteiten 
De militaire toeleveranciers leveren diensten 
aan op de frontlinie, zoals bij voorbeeld het 
commando van de troepen. Vroeger waren dit 
boogschutters, scherpschutters enz. Vandaag 
spreken we over gevechtstraining, vaardigheden 
voor gevechtsondersteuning, militaire 
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ingenieurs, gevechtspiloten enz. Het gaat hier 
voornamelijk om goed getrainde veteranen uit 
een goed gestructureerd en georganiseerd 
leger. In de meeste gevallen gaat het om ad hoc 
samengestelde troepen die reageren op een 
door een overheid gepubliceerde advertentie. 
Eind jaren negentig had het Russisch Sukhoi 
Design Bureau, bijvoorbeeld, een akkoord met 
de Ethiopische overheid om Su-27s en een 
gevechtsteam te leveren (om oorlog te voeren 
tegen Eritrea). Sukhoi leverde als het ware een 
kleine luchtmacht aan Ethiopië. 

Een tweede type zijn de militaire consulenten. 
Zij verlenen advies en opleiding. In sommige 
gevallen gaat het om nogal grote commerciële 
bedrijven die diensten ter beschikking stellen 
vergelijkbaar met deze van een goed 
ontwikkelde generale staf. Deze groep bestaat 
veelal exclusief uit gepensioneerde hoge 
officieren komende uit grote en wel 
gestructureerde legers. Zij voorzien in allerlei 
diensten welke nodig zijn om een gewapende 
strijd te leveren: strategische planning, militaire 
ontplooiing, onderzoek, risico- en dreigings-
analyse, enz. Deze firma’s specialiseren zich om 
bestaande legers mee te laten evolueren in de 
allernieuwste gevechtstechnieken van de 21ste 
eeuw. Het Amerikaanse Military Professional 
Resources Incorporated (MPRI) is een 
voorbeeld van dit type militaire firma’s.  

 

 
Bouwen aan oorlog 
Het type 3 firma’s zijn de militair ondersteunde 
firma’s. Door assistentie te verlenen achter de 
frontlinie zijn deze firma’s iets minder zichtbaar 
op het terrein. Deze voorzien in diensten van 
militaire aard, zonder zelf militair of paramilitair 
te zijn georganiseerd. Voorbeelden van 
activiteiten zijn: bescherming van personeel, 
logistieke ondersteuning (catering, huisvesting, 
transport…) enz. Voorbeeld hiervan is 
Halliburton. Het geeft ook aan dat de PMF’s ook 
voor burgerlijke klanten werken (bijvoorbeeld 
multinationals). 
 

 
Het type van militaire firma vertelt echter niets 
over de mogelijke invloed van de firma op de 
dynamiek van het conflict. De strategische 
impact van het aanreiken van bij voorbeeld 
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militair advies of opleiding, kan even groot zijn 
als het rechtstreeks leveren van troepen aan de 
frontlinie.  
 
Aanwezigheid in conflictgebieden 
Wanneer we kijken naar het type conflict dan 
zien we dat PMF’s beduidend meer 
vertegenwoordigd zijn in conflictgebieden waar 
natuurlijke grondstoffen aanwezig zijn, 
aangezien dit de koopkracht van potentiële 
klanten (regeringen, multinationals, rebellen, 
enz) doet stijgen. Bijgevolg kan er meer beroep 
gedaan op de duurdere en meer gesofisticeerde 
diensten van de militaire firma’s.  

Voorts zien we dat PMF’s in elke fase van het 
conflict aanwezig zijn. Steeds meer worden 
private firma’s ingeschakeld om de echte 
gewapende strijd voor te bereiden. De overheid 
bestelt haalbaarheids- en/of risico analyses of 
zelfs heuse logistieke operaties. Ter illustratie 
verwijzen we naar de Amerikaanse militaire 
basis, Camp Doha, in Koeweit. Vanuit deze 
basis werd de Amerikaanse inval op Irak 
voorbereid. De meerderheid van de PMF’s zijn 
actief gedurende het gewapende conflict. Ter 
illustratie, de waarde van de in Irak binnen 
gehaalde contracten door Halliburton worden 
geraamd op 13 miljard US dollar. 

 
Tijdens de wederopbouw na het conflict 

blijven de private firma’s een aanzienlijke 
aanwezigheid innemen. In vele gevallen 
wordt beroep gedaan op ‘kleinere’ bedrijven 
en deze blijken het niet altijd even nauw te 
nemen met mensenrechten. 

Ook tijdens de wederopbouw na het conflict 
blijven de private firma’s een aanzienlijke 
aanwezigheid innemen. In vele gevallen wordt 
beroep gedaan op ‘kleinere’ bedrijven en deze 
blijken het niet altijd even nauw te nemen met 
mensenrechten. 
 
Invloed van PMF’s op de conflictdynamiek 

De aanwezigheid van de PMF’s in elke fase van 
het conflict maakt hen een permanente speler 
die het conflict (kan) beïnvloed(en). Dit betekent 
ten eerste dat elke conflictanalyse voortaan oog 
moet hebben voor de aanwezigheid van PMF’s 
en moet nagaan welke hun opdracht is. Dit 
laatste is haast een onmogelijke opdracht 
gezien de geheime sfeer die heerst rond de 
PMF’s. 

Ten tweede heeft het identiteitsloze karakter 
van de PMF’s een aantal neveneffecten. Het 
kan een weerslag hebben op de intensiteit van 
het conflict. Het is makkelijker schieten op een 
onbekende. Aangezien dit voor alle partijen 
geldt, is de kans op escalatie groter indien 
private firma’s betrokken zijn. Anderzijds wordt 
een tegenstrever soms onderschat omdat geen 
rekening wordt gehouden met het feit dat de 
tegenpartij bijscholen genoten heeft. Het 
gezichtloze karakter van PMF-soldaten heeft 
ook als gevolg dat ze verdwijnen in de 
statistieken. In de zomer van 2004 wees de 
Amerikaanse media op het duizendste 
Amerikaanse slachtoffer in Irak (om zo druk uit 
te oefenen op president Bush). In feite was dit 
cijfer veel eerder overschreden indien ook de 
contractuelen zouden worden meegerekend. 

Ten derde, betekent het inschakelen van 
PMF’s een serieuze hap uit het budget. Dit geldt 
voor al hun klanten zij het uit de overheid, privé 
of niet-gouvernementele sector. Doordat PMF’s 
met “cost-plus” contracten werken, lopen deze 
“kosten” vaak uit tot veel te hoge prijzen die 
daarenboven vaak zeer moeilijk te bewijzen zijn. 
In Angola, bij voorbeeld, leende de regering geld 
uit toekomstige olie inkomsten. Het merendeel 
van dit geleende geld ging naar PMF’s. Enkele 
jaren later (in 2002) ging nog steeds de helft van 
de olie inkomsten naar de terugbetaling van de 
lening. 

Ten vierde, is er een verlies aan controle 
telkens beroep gedaan wordt op PMF’s. Er is 
het verlies van controle over de uitvoering van 
de opdracht. Eens het contract getekend, ligt de 
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implementatie in handen van de PMF’s. 
Daarenboven bleek echter dat ongeveer 35% 
van de ingehuurde ondervragers (door CACI) 
geen formele opleiding als ondervrager hadden 
genoten. Zo hebben bijvoorbeeld een aantal 
PMF’s opdrachten uitgesteld of uiteindelijk 
beslist om de opdracht niet uit te voeren omdat 
ze zelf de situatie als “te gevaarlijk” in hadden 
geschat. De meeste voorbeelden vinden we 
terug na de heropleving van het geweld in april 
2004 en na de vele ontvoeringen in juli 2004. De 
klant heeft bijgevolg best nog een reserve plan 
in geval de firma de opdracht niet of niet goed 
uitvoert. Verder is er weinig of geen controle 
over wie er binnen de private militaire firma de 
opdracht zal uitvoeren. De verantwoordelijkheid 
van de rekrutering ligt bij de PMF. Er zijn 
gevallen waarbij er zeer slechte ‘appels’ in de 
groep lagen, die het bijvoorbeeld niet zo nauw 
nemen met de mensenrechten. 

 

 
 
De folteringen in de Abu Ghraib gevangenis 
stelde de Amerikaanse overheid in 
verlegenheid, hoewel het een private militaire 
firma was die het uitvoerde. Tevens is het niet 

altijd duidelijk welke de achtergrond is van het 
personeel. Er zijn met andere woorden ook 
“schurken” firma’s actief. 

Wat de democratische controle betreft, kan 
men stellen dat door het sluiten van een contract 
de verantwoordelijkheid bij de private militaire 
firma ligt, maar het internationaal recht erkent 
dergelijke firma’s niet. Het inhuren van PMF’s 
zou ook voordelig kunnen zijn om welbepaalde 
strategische noden te verwezenlijken, anderzijds 
wordt de publieke opinie ontwricht van het eigen 
buitenlands beleid. Indien president Bush niet 
over de 20.000 troepen (dmv PMF’s) had 
kunnen beschikken, had hij zelf extra troepen 
moeten vragen (en waarschijnlijk niet gekregen) 
of had hij compromissen moeten sluiten met zijn 
bondgenoten en/of de VN.  

 
De private militaire sector is tot op vandaag 
grotendeels ongereguleerd. Het 
internationaal recht erkent dergelijke firma’s 
niet.

 
De transparantie vergrijst omdat de privé firma’s 
niet gehouden zijn aan de principes van goed en 
openbaar bestuur (bij voorbeeld toegang 
verlenen tot informatie). Dat de privé sector 
belangen heeft bij de uitkomst van het publieke 
debat over het al dan niet uitbesteden van 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
veiligheidskwesties, zal een lobby machine in 
gang zetten om nog meer geld naar de private 
veiligheidsindustrie laten vloeien.  
 
PMF’s, legitimiteit en aansprakelijkheid
Uit de praktijk blijkt dat veiligheidstaken in 
mindere mate tot de exclusieve bevoegdheden 
behoren van de staat, hetgeen het legitieme 
karakter van dergelijke praktijken in vraag stelt. 
Pragmatici zullen stellen dat de private militaire 
sector in diensten voorziet waarin de staat niet 
wil of niet kan voorzien. Radicalen zullen eerder 
stellen dat de evolutie naar een staat die 
voorziet in veiligheid voor zij die het kunnen 
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betalen in werking is. Dit kan leiden tot een 
oneven distributie van veiligheidsvoorzieningen. 
Denk dan bijvoorbeeld aan de creatie van veilige 
enclaves in anders onveilige omgevingen. De 
maatschappij wordt eigenlijk in toenemende 
mate gemilitariseerd wordt terwijl de fysieke 
veiligheid van de lokale bevolking niet verbetert, 
hetgeen voor frustraties en spanningen kan 
zorgen.  

Bovendien is de private militaire sector is tot 
op vandaag grotendeels ongereguleerd. Het 
bestaande wetgevend kader blijkt aldus op 
onvoldoende wijze de private militaire industrie 
te reguleren. Om aan deze problemen het hoofd 
te bieden zijn nieuwe administratieve en 
wetgevende maatregelen nodig, dit op 
verschillende niveau’s, niet in het minst het 
nationale en het internationale. Er is nood aan 
een effectief controlebeleid op nationaal niveau, 
hetgeen om systematische informatie-
verzameling en transparantie vraagt. Voorts is er 
nood aan aangepaste internationale wetgeving, 
aangevuld met subregulatie door internationale 
organisaties, de industrie en de nationale 
wetgevers om de wettelijke lacunes te vullen. 
Tegenwoordig worden er veelal ‘zachte’ 
wetgevende inspanningen gedaan, zoals 
gedragscodes ter professionalisering van de 
sector met als doel de transparantie ervan te 
vergroten. Dergelijke initiatieven ter 
professionalisering van de sector zijn inderdaad 
een stap in de goede richting, maar 
zelfregulering is slechts één van de maatregelen 
die genomen moet worden om de sector te 
reguleren, aangezien in deze huidige situatie 
van zelfregulatie blijkt dat gerechtelijke 
vervolgingen van werknemers van private 
militaire bedrijven in praktijk slechts sporadisch 
voorkomen. Overheden zijn alleszins op 
nationaal niveau met deze problematiek bezig, 
zoals blijkt uit het rapport van de Foreign Affairs 
Committee over Private Military Companies 
(2001-2002). Het internationaal humanitair recht 

(enkel van toepassing in conflictsituaties) en de 
mensenrechtenverdragen zijn enkel van 
toepassing op staten. Feit is echter dat sommige 
uitdagingen kunnen aangepakt worden door 
middel van regelgeving, maar anderen niet. 
Wetgeving is immers geen wondermiddel voor 
alle problemen. Denk dan bijvoorbeeld aan het 
minder zichtbare, maar daarom niet noodzakelijk 
minder prominente corruptiefenomeen.  

De private militaire sector is als het ware een 
belangrijke en permanente speler in de 
conflictdynamiek. Bijgevolg kunnen ze sturing 
geven aan de dynamiek van het conflict zowel in 
goede als in slechte zin. Private militaire firma’s 
hebben geen binding met de maatschappij, ze 
voeren gewoon een contract uit. Ze zijn niet 
bekommerd of hun opdracht leidt tot meer of 
minder geweld. Een ingrediënt dat gemakkelijk 
bijdraagt tot de escalatie van geweld.  

De grijze zone waarin de private militaire 
firma’s werken leidt tot een aantal bedenkingen. 
Vooreerst is er de bijkomende moeilijkheid om 
alle spelers in het conflict in kaart te brengen. 
Ten tweede is er de hoge kostprijs om private 
firma’s in te schakelen. Daar bij komt dat er een 
zekere vorm van afhankelijkheid is 
aangekoppeld. Eens men er aan begint het zeer 
moeilijk is om geen beroep meer te doen op de 
diensten van de private militaire sector. Ten 
derde is er het toenemende probleem van het 
gebrek aan (democratische) controle. Eens de 
opdracht is uitbesteed, blijft de vraag wie binnen 
de firma de opdracht zal uitvoeren en of dit zal 
gebeuren met voldoende respect voor het 
internationaal recht en de internationale 
mensenrechten. � 
 
Jan Carmans is onderzoeker aan het 
Vredesinstituut te Leuven, Aspirant-doctorandus 
in conflictpreventie en vredesopbouw. 
Jos de la Haye is voorzitter van de NGO Field 
Diplomacy Initiative.

The cooling down of the human climate 
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Women in violence prevention 
 
door Luc REYCHLER 
(Presentation at the international conference 
‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ in Ieper ‘ a cure  
for cynics ‘ on  October 20, 2007) 

 
When  Al Gore and the Intergovernmental 
Platform for Climate Change ( IPCC)   received 
the Nobel peace price, I was happy but not 
elated.  Harmonious relations with nature are 
crucial for our survival and for peace. I was not 
joyful  because the  price  went also to someone 
who didn’t do much for the environment when in  
office  and his country is  a negative 
international role  model. It’s never  good to 
overexpose one  problem , even a big one. 
There have been periods when the problem  
was population growth , energy  and  nuclear 
weapons. Todays  dragons are  Islam 
fundamentalism , terrorism and climate change.  
 

It’s never  good to overexpose one
problem , even a big one. 

 
Overexposure of one problem tends to shadow 
other related problems. It  allows policy makers 
to get away with  sensitive issues or taboos like 
the mad wars fought in the Middle East , the 
arms transfers or the  unequal global system. 
The Nobel peace price should go  to people who 
deal with  the  human climate .  Without 
ameliorating the human climate the weather will 
not improve.  Human climate change  demands 
that we learn to handle conflicts in a more 

constructive and integrative way. Peace is not 
only green , it has many colors . The core 
business of peace building is to   reconcile  
competing values and interests  and thereby 
improve the human climate.  
 
Some paradoxes 
Despite some recent good news, such as the 
Conflict and peace report of the University of 
Maryland or the Canadian human security 
report, I am not  optimistic. We still have a long 
way to go. Places with huge natural resources, 
as Africa and the Middle East are powder kegs... 
And paradoxically, the countries fighting today’s 
international wars and occupying other countries 
are  rich democracies. At the end of the year  
the US will have spent in Afghanistan and Iraq 
800 billion dollars and caused  enormous 
amounts of destruction and civil wars. If Barbara 
Tuchman would still be alive , she would have 
inserted these wars in her book titled ‘The March 
Of Folly’. In her  book, she describes decisions 
made by governments  acting against the 
interest of their own people.  The 800 billion 
spend in the name of  the war against terrorism 
and regime change is six  times the budget of 
the EU and half of what necessary to reach the 
millennium goals in 2015 or the reduce extreme 
poverty in the world by half. The rich 
democracies are also the greatest arms traders. 
In 2005 Western Europe was the number one 
source of arms transfers to the developing 
world.  
 

The Middle East has become the 
‘Colosseum of the 21st  century‘. The 

whole world is watching and most 
spectators don’t like what they see.
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The American ultra right and Israel both lobby  
now  for the bombardment of the nuclear 
installations in Iran and the military sites close to 
the Iraqi border. The foreign policy of some 
democracies has  become authoritarian foreign 
policy, shaped by well organized minorities who 
pursue particular , instead of national or 
international interests. The policy in the Middle 
East is a strategic disaster. We should not forget 
that the Middle East has become the 
‘Colosseum of the 21st  century‘. The whole 
world is watching and most spectators don’t like 
what they see.   
 
Sustainable peace building, radical changes 
in thinking and power relations     
Conflicts are simplex. They can be simple and 
mask as complex problems, or be complex and 
mask as simple . Suicide terrorism , for example, 
is a simplex problem caused by occupation or 
internal intervention, but has been attributed to 
the clash of civilizations or religious 
fundamentalism.  Other more complex problems 
are treated in simplistic ways. Conflict 
transformation and sustainable peace building 
are complex enterprises .  requiring  a synergy 
between many efforts in different sectors and 
levels at the same time , but there are still 
people , especially  powerful people who believe 
military force can impose  peace on other 
people. The price is normally a surprise. The 
transition in Bosnia Herzegovina or Iraq was 
expected to be realized within a year . After the 
establishment of  security and the organizations 
of elections , the international community would 
get out.  

Sustainable peace building requires a radically 
different mindset, that could be summarized  5 
C’s. First, peace building  is a comprehensive 
activity . It re-searches how to prevent violence 
in the world, not just armed violence, but also 
non-armed  structural- , psychological- and other 
types of  violence .  All these means of violence 
are interwoven and reinforce each other. The 

building of peace is seen as an integrative 
process , that involves  the coordination of  
different efforts different levels ( diplomatic, 
political, economic, security , social-
psychological, educational , environmental..)  at 
the same time.   

Second, peace building  is highly  context 
sensitive . You cannot impose peace . 
Sustainable peace building requires active 
listening to the concerns of all the parties 
involved . It requires a great deal empathy… or 
the willingness and ability to see , feel or 
experience the conflict  from the point of view of 
the others. Peace is  also about power and 
power relations .  Empowering people and 
preventing  the misuse of power. Women force 
is  a vital ingredient of peace building.  

Third , peace building is about constructing 
relations. Peace is a relational construct ; it  
reframes  conflicts from antagonistic to reflexive; 
overcomes cynicism and  imagines  mutually 
benefiting  alternative futures.  

Fourth , peace building involves   conjecturing 
or pro-actively assessing the impact of  policies  
on the conflict dynamic and peace building 
process. The aim is to evaluate  and improve 
policies before they are implemented, and to  
invite or force  the policy  makers to account for 
their policies and  make them  more accountable 
for negative consequences.   

The last of the five C’s  is  courage . Peace 
building can be risky and requires courage. 
People who try to get to the truth can risk job 
promotion or even their life . Think of  the high 
number of journalist , which are killed every year 
( 47 in 2005).  Anna Politkovskaya , who 
covered the Chechen conflict was  poisoned in 
2004 and shot two year later.  The field is full of 
taboos and unspeak. Unspeak is a weapon that 
makes objections unspeakable.  

Who can be against the war on terror , against  
tyranny or for freedom ? A whole industry is 
created to deny realities and frame policies  in a 
way that serves  the interest of the perpetrators. 
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Most   scholars belong to the silent majority ; 
they prefer to tackle issues which do not 
threaten their promotion, fund raising or careers. 
They hide behind didactic- and methodological 
correctness or reductionist ‘uni-disciplinarity’.     

Anna Politkovskaya 
 
Women force and peace building.
Where does gender come in ?  Gender- and 
peace research are relative late comers in the 
academic world. Both are disturbing sciences, 
because they challenge values,  theories and 
methodologies  and transcend  the  boundaries 
of faculties or departments. Despite all the  
mainstreaming of gender ,  gender studies are 
academically still  marginal.  That’s a pity, 
because both research communities can play a 
vital role  in transforming the predominant 
culture of violence into a culture of peace. 
Sustainable peace building is an inclusive 
process that requires the efforts of men and 
women: and a combination of masculine and 
feminine  approaches to conflict transformation. 
Let me highlight three  areas were  both 
communities could develop joint ventures.  
 
Mapping of violence  
More  gender sensitive data are needed on  the 
victims, the costs and the destruction  caused by 
violence . First, there is a lack of  reliable 
information about second- and third class 
victims .  It took a long time before information 
was collected about gender specific crimes of 
war, such as rape. The rape camp of Omarska, 

in BiH was the tipping point. The  second 
problem is  finding information about the victims 
of  non-armed  violence  , such as psychological 
or structural  violence. The term structural 
violence was coined by J. Galtung , who once 
stated that ‘ When one husband beats his wife 
there is a clear case of personal (physical ) 
violence, but when one million husbands keep 
one million wives in ignorance there is structural 
violence ‘.  Since the violence experienced by 
two genders tends to differ  we also need a 
more complex gender approach. More  men 
than women are victims of direct violence, and 
more women are victims of socio-economic 
violence. The Menen gate  lists  the names of 
thousands of  young men killed in the ‘not so’ 
great war.  A last remark concerns the standard 
by which to measure progress .  The best way to 
assess  progress is to assess changes  of  
‘human security’  , or the personal safety from 
constant treats of hunger, disease, crime and 
repression . It also means protection from 
sudden and hurtful changes in our homes, our 
jobs, in communities or in our environment.  It is 
a much better measure than that of national 
security, which many times has been turned into 
a monster that oppressed, dehumanized and 
terrorized  other peoples , but also brutalized 
and corrupted  the society which fought in the 
name of national security.      

 
Deconstructing the dominant discourse on 
war and peace
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One important step in the peace building 
process, is to deconstruct the dominant 
ideologies, doctrines and theories guiding 
today’s security and international conflict 
management. Peace  has still an image 
problem. Many people consider peace thinking 
as  something for dreamers and idealists, as too 
feminine, as  a soft science involving sentiments  
emotions, hope and love , and  less exciting  
than the battlefield  experiences where such 
values such courage , heroism , excellence and 
professionalism are   celebrated and  rewarded.  
More medals and rewards go to men  waging 
war than to women  waging peace.  Gender- 
and peace researchers should  address this 
problem and re-search how to deal with the 
hyper masculine security discourse and how to 
make waging peace more appealing. An 
interesting initiative in this direction is taken by 
the Study group on European security and Mary 
Kaldor , who   tries  to promote  a Human 
Security Volunteer Force , guided by a new  
ethos combining traditional military values  like 
heroism, sacrifice and excellence with the 
civilian more feminine qualities of listening and 
communication. (1)  
 
More medals and rewards go to men  waging 
war than to women  waging peace.
In  masculine theories not much attention is paid 
to  the soft variables , such as feelings of fear, 
anger or humiliation .  Today,  humiliation is a 
driving force of  many conflicts . A couple of 
years ago , Evelin Lindner , presented a paper 
at the University of Columbia , in which she 
depicted  humiliation as the most disruptive 
force in our globalizing world ,  in which power 
mongers denigrate others  and  arrogate 
superiority  to themselves . Feelings of 
humiliation, which she once called  the atom 
bomb of feelings , may lead to :  to depression 
or apathy , to  retaliation with terrorism or other 
types of violence, or to constructive social 
change ( Mandela) . Feelings of humiliation have 

been dissected  by Mohsin Hamid , a Pakistani - 
British writer , in his  book ‘ Reluctant 
fundamentalist’.  

Leadership and the empowerment of women in 
violence prevention and peace building 
processes.  Women are playing a very important 
role in peace building; they are active in every 
sector and on every level of the peace building . 
There has been progress, but  the top levels of 
decision making are still not gender friendly. The 
number of heads of state or senior UN officials is 
still low. In many sectors women have still not 
reached a critical mass that could make a 
difference. According to Angela King, assistant 
secretary general at the UN,  there is evidence 
that women could make a visible difference to 
political decisions , agenda setting , political 
culture and styles of decision-making , when 
they constitute a sufficient proportion of a 
decision-making group – a critical mass of 
perhaps 30-35. Women have never been 
achieved a critical mass of decision makers in 
conflict resolution. The obstacles are well known 
and can be overcome.  They can be situational, 
structural, but above all related to socialization.  
But despite these obstacles ,  progress has 
been made. The last Nobel price for literature 
went to Doris Lessing, an outspoken 
controversial  feminist, who wrote  for   books on 
the children of violence  and  about the good 
terrorist. . The last twenty  years five women 
received the Nobel peace price ( Wangari 
Maathai, Sherin Ebadi,  Jody Williams , 
Rigoberto Menchu Tum and Aung San Suu Kyi). 
Most books on courage used to portray  man, 
but in a  book published this year  by Gorden 
Brown  , three of the eight profiles were women : 
Edith Cavell, Cicely Saunders  and Aung San 
Kyi. More and more Good analysis is essential 
but  not enough . Peace building also requires a 
lot of imagination, good practice and politics  
and courage. Courage , has  described by 
Winston Churchill , as the first of human 
qualities because  it is the quality which 
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guarantees others.  Let me conclude , by 
expressing my happiness  for  today’s 
celebration of  the 1000 courageous women who 
were  nominated for the Nobel peace price . 
There are , without any doubt, better role models 
for peace building than many heads of state .  
There is ample evidence that sustainable peace 
has to be an inclusive peace , in which women 
participate in an equivalent way. To get there a 

great deal of women force will be needed.  
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(1) www.lse.ac.uk/Depts/global

 
 




