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Globaal:  
Through this magazine, KIB attempts to of-
fer a forum for students that wish to ex-
press themselves within the boundaries of 
our mission. If you would like to contribute 
by writing an article on an international 
topic, feel free to contact us. Articles will 
not be published anonymously and the au-
thors take full responsibility. The board of 
KIB retains the right to refuse, shorten or 
edit all articles. 
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LETTER FROM THE  
PRESIDENTS 

 
 
Dear KIB members, 
 
We started the academic year with a 
celebration of our 60th anniversary. 
With a series of debates on globaliza-
tion KIB ended its 61st year. Sixty-
one years of international politics, 
sixty-one years of organizing lectures 
and debates for students at the Uni-
versity of Leuven. It wasn’t inciden-
tally that KIB decided to close its 61st 
year with the topic of globalization. 
The world has not ceased to become 
ever more integrated, and today it is 
unthinkable to pretend countries are 
not interlinked. Our mission of con-
science-raising for this globalized 
world is all the more important today 
than it was when we first started. 
Over the past sixty-one years, the 
globalization of the economy, of po-
litical institutions and environmental 
policies has become a controversial 
issue in the international news, hav-
ing an impact on nearly every aspect 
of today’s society.  
A less mentioned aspect of globaliza-
tion though, is the globalization of 
the media. The explosion of the 
Internet and the reign of television 
have made it possible for news and 
information to travel around the 

world at the speed of light. More 
than ever before (biased) information 
has become an instrument of policy, 
of power, even of war. A simple 
speech by Osama Bin Laden on Al 
Jazeera triggers political upheaval 
and an increase of safety measures 
in several western countries. Other 
politicians narrow down political con-
flicts into “We versus them”- rhetoric 
to get maximal support for their 
agenda. Slogans like “The Axis of 
Evil” and “Wipe Israel off the map” 
don’t leave much room for interpre-
tation. And in Europe, the Italian 
elections show how sensitive politi-
cians are to media coverage, and 
how eager they are to use it. When-
ever politicians use the media too 
eagerly, one should be on his guard. 
    

Jo De Cock and Wouter Verbiest 

 

2



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN JG13(2)GLOBAAL

Even more striking than the power to 
bias information, is the media’s abil-
ity to determine the news-agenda. 
When a tsunami hits the shores of 
East Asia, extra newspapers are 
printed and additional newsflashes 
are broadcasted. Thanks to the me-
dia attention, numerous people get 
the urgent aid they desperately need; 
a good example of the positive im-
pact the media can have on global 
society. However, the coin has a 
flipside. Hunger and civil war in Su-
dan (and in many more, even lesser-
known countries) are hardly men-
tioned in the news; as are earth-
quakes in distant countries. For po-
litical or commercial reasons, it 
seems better not to mention these 
problems too often, although some 
of them even equal the tsunami dis-
aster in terms of casualties. 
 
Of course information often depends 
on one’s own interpretation of the 
facts. The tricky thing, however, is 
to find unbiased and reliable facts. 
It’s an illusion that something like 
unbiased information exists. It will 
already be distorted just by its 
source, its structure, its use of 
words. Would it not be a sign of ar-
rogance to think that we Europeans 
have a clear, unbiased view on how 
politicians in the United States 
should behave? Or in Iran, China and 
Cuba, for that matter? Maybe it’s 
not a bad idea to realize one cannot 
easily judge someone or something 

else without being out there, in that 
same environment, in those same cir-
cumstances. Only from that first-
hand experience could there be a 
slight chance of obtaining reliable 
facts, the building stones so desper-
ately needed to form a personal opin-
ion or to base a policy.    
 
One of the main values of KIB is neu-
trality. For sixty-one years, it has 
been our purpose to inform you on 
all kinds of international issues, from 
as many points of view as possible. 
In fact, we cannot pretend to be 
neutral, as we too are influenced by 
our environment, by our history, by 
the media we stick to. All these ele-
ments endlessly distort information 
and facts. So maybe the best one 
can do, is to try to have a view as 
open as possible. Open to new 
things, open to challenge stereotypes 
and to continuously question opin-
ions. If not neutral, at least we 
should be open-minded. We dare pre-
tend KIB has striven to be open-
minded, inviting amongst others, 
guest speakers that represent the 
not-so-mainstream ideas, inviting you 
to be critical and to ventilate your 
opinion. Hopefully you have enjoyed 
our debates and visits as much as 
we have. We would even hope that, 
if just for one moment, you had the 
impression to be learning something 
new, to challenge a stereotype or to 
question an opinion. That would be 
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the most precious compliment we 
could get. 
 
On behalf of the KIB committee, we 
would like to thank you for attending 
our activities and joining our excur-
sions. Without you, there wouldn’t 
have been a sixty-first year of KIB. 
We also thank the editors of Globaal 
for this impressive edition, for the 
first time with the new cover! 
Finally, we would like to thank the 
committee members for all the ef-

forts to make this year a worthy an-
niversary. Let us finish by wishing 
you all the best for the exams, and a 
safe return home to our Erasmus 
members. In October we hope to see 
all of you again for the 62nd year of 
KIB. 
 
 
Sincerely, 
 

Jo De Cock and Wouter Verbiest 
Presidents KIB 

 

KIB WINT INTERFACULTAIRE 

BEKER! 
Reeds in het eerste jaar van haar bestaan schrijft de KIB-voetbalploeg geschiede-

nis. De KIB’ers sloten op schitterende wijze hun Interfacultaire Bekercampagne af 

door in de finale het onverslaanbaar geachte Apolloon te kloppen. Wim van Ors-

haegen brengt verslag uit.  

 
 
Op dinsdag twee mei speelde KIB de 
finale van de IFB-competitie tegen 
Apolloon. De wedstrijd eindigde met 
een 3-3 gelijkspel en werd beslist 
door strafschoppen! KIB won zo de 
meest prestigieuze sporttrofee van 
alle Leuvense studentenkringen. Eer-
der dit jaar had de ploeg ook al een 
tweede plaats op het Leuvense In-
ternationale Studenten Sport Tornooi
(LISST) weggekaapt. Dit alles werd 

verwezenlijkt door een samenraapsel 
van zeer goede voetballers die niet 
met hun eigen faculteitsploeg mee-
speelden. Een aantal onder hen heb-
ben ook enkele KIB-activiteiten bij-
gewoond (debatten, de cocktailparty, 
promotie) en de behaalde resultaten 
werden op het KIB-vat in café de 
Weerelt uitgebreid gevierd. Dat 
mocht ook want de zegereeks was 
indrukwekkend. Gingen voor de bijl: 
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VTK, Politika, Sapientia, Pauscollege, 
NFK, Cluj Napoca (Roemenië), Lissa-
bon (Portugal), ETF, Historia, Merka-
tor en Apolloon (2x). Enkel in de fina-
le van het LISST moest KIB verdiend 
de duimen leggen tegen het sterkere 
Spaanse Girona (Barcelona), maar de 
winst in een bloedstollende IFB-finale 
tegen de iets te arrogante adonissen 

van Apolloon vormde dan toch de ul-
tieme bekroning van een schitterend 
seizoen. 
 
Dank aan alle KIB-spelers voor hun 
tomeloze inzet en sportiviteit! 
 

Wim Van Orshaegen

 

 
 

De KIB-ploeg viert haar verdiende overwinning 
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"CONSUMPTIE IS DE DRIJVENDE 

KRACHT ACHTER DESTRUCTIE" 
 

De 26-jarige Brian Baring, inwoner van Papoea-

Nieuw-Guinea, trok in maart samen met Green-

peace door Europa om te getuigen over de alar-

merende situatie in de houtsector van zijn land. 

Brian is student Landbeheer aan de Universiteit 

van Lae. Hij is lid van de Gingilang-clan en is op-

gegroeid in het hart van de paradijswouden van 

Papoea-Nieuw-Guinea. Hij werkt in een project 

voor duurzaam bosbeheer met inheemse volken. 

Wijdverspreide corruptie en een zwakke overheid spelen de natuurschatten van 

Papoea-Nieuw-Guinea in de handen van buitenlandse bedrijven. Maleisische be-

drijven kappen illegaal en straffeloos de oeroude bomen van de laatste overgeble-

ven paradijswouden op aarde. Chinese bedrijven verwerken dit hout tot producten 

die worden uitgevoerd naar de Europese markten. Ook in België wordt twijfelach-

tig Chinees multiplex verkocht met hout uit de paradijswouden van Papoea. Brian 

wil in Europa vooral de aandacht vestigen op de verantwoordelijkheid van de nati-

onale regeringen en de consument. Een interview met Brian Baring, Veerle Dos-

sche van Greenpeace België en Sue Connor van Greenpeace International. 
 

Brian Baring: De inheemse stammen 
zijn afhankelijk van het bos zoals jul-
lie afhankelijk zijn van supermarkten. 
Maar de verwevenheid met het bos 
gaat verder dan een economische af-
hankelijkheid. Het bos is ook een cul-
tureel heilige plaats. We geloven dat 
onze voorouders in het bos blijven 
wonen. Voor ons is een duurzame 
aanwezigheid in het bos een eeu-
wenoude levensstijl: we beschouwen 
het bos niet als een middel dat we 
kunnen exploiteren - we dragen er 
zorg voor, zodat onze nakomelingen 
er ook nog in kunnen leven.  

Wanneer begonnen de inheemse 

stammen de impact van de houtkap 

te ervaren? d 
Brian Baring: Slechts een paar jaar na 
de onafhankelijkheid in 1975 ver-
leende de jonge overheid in Papoea 
de eerste concessie aan een buiten-
lands bedrijf. Dertig jaar later zijn 
sommige gebieden kaalgekapt, ande-
re zijn nog volledig intact. Grootscha-
lige houtkap is erg vernietigend ge-
weest en is dat nog steeds. Voor-
aleer de eigenlijke houtkap kan be-
ginnen, worden eerst honderden bo-
men en planten weggekapt enkel en 
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alleen om wegen aan te leggen. De 
brede wegen worden gebruikt om de 
stammen met grote bulldozers weg 
te slepen. Ondertussen worden alle 
nog niet volgroeide planten vernie-
tigd. Een ander tragisch gevolg is dat 
omliggende dorpen regelmatig over-
stroomd worden, omdat de grond 
niet meer voldoende water opneemt. 
Rivieren raken vervuild met olie af-
komstig uit de machines, terwijl de 
mensen van die rivieren afhankelijk 
zijn voor drinkwatervoorziening.  
 

 
Houtwinning in de paradijswouden 

© Greenpeace 

 

Is het land geen eigendom van de 

mensen die erop wonen?  

Brian Baring: 95% van geheel Pa-
poea-Nieuw-Guinea is nog steeds ei-
gendom van inheemse landeigenaars. 
Wanneer een buitenlands houtkapbe-
drijf zich aandient, ondertekenen de 
landeigenaars en het bedrijf een con-
tract. Sommige landeigenaars besef-
fen de impact van een grootschalig 
houtkapproject niet altijd ten volle. 
Ze stipuleren wel allerlei voorwaar-
den voor hun volk. Vele contracten 
bepalen bijvoorbeeld dat de wegen 
niet te breed mogen zijn, dat het be-

drijf moet zorgen voor gezondheids-
centra, scholen en andere infrastruc-
tuur. Wat er ook in het contract 
wordt opgenomen, nog nooit heeft 
een houtkapbedrijf een contract na-
geleefd, terwijl het nochtans juridisch 
bindende overeenkomsten zijn. Ook 
als landeigenaars toestemming wei-
geren, gaan bedrijven toch kappen. 
Dit is misdadig, maar het blijft onbe-
straft. 
 
Wat is dan de rol van het Papoease 

rechtssysteem?  

Brian Baring: Het antwoord op die 
vraag is heel eenvoudig. Het is ge-
woon te duur voor mensen die op 
afgelegen plaatsen in het bos wonen 
om op eigen krachten een rechtszaak 
te beginnen tegen die bedrijven. In 
2002 riep een inheemse stam daar-
om de hulp in van het Environmental 
Law Centre. Die organisatie diende 
een klacht in en won de zaak.  
 
Die zaak toont dat de landeigenaars 

in een juridisch sterke positie zouden 

kunnen staan. 

Brian Baring: Juridisch gezien hebben 
de landeigenaars nog steeds alle 
rechten, althans in dit stadium. De 
minister van Bosbeheer probeerde 
hen vorig jaar een deel van die rech-
ten te ontnemen. Wegens het bu-
reaucratische en tijdrovende karakter 
van het beslissingsproces voor het 
toekennen van concessies - verschil-
lende niveaus moeten worden door-
lopen - wilde de minister een nieuwe 
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wet laten stemmen waarin de pro-
vinciale overheid en lokale landeige-
naars geen inspraak meer zouden 
hebben in de keuze van het bedrijf.  
 
De wouden in Papoea zijn uniek. Wat 

is volgens u de verantwoordelijkheid 

van de overheid om die schatten te 

beschermen?  

Brian Baring: Ons land is erg rijk aan 
natuurlijke grondstoffen. We hebben 
olie, gas, koper, nikkel, kobalt, kof-
fie,... Maar de regering heeft niet de 
middelen om een goed beleid te voe-
ren. De hulpbronnen en de inkomsten 
eruit worden slecht beheerd. Het 
volk koestert een groot verlangen om 
het land op het juiste spoor te zet-
ten. Maar de politieke wil om de 
hulpbronnen goed te beheren, moet 
doordringen tot op het niveau van de 
nationale politiek. Corruptie is wijd-
verspreid op het hoogste niveau. 
 

 
Overzicht van de wouden in Papoea 

 

Is er binnen Papoea-Nieuw-Guinea 

een politieke oppositie met standpun-

ten over het milieu? Of staan de in-

heemse volken en Greenpeace alleen 

in hun strijd?  

Brian Baring: Papoea-Nieuw-Guinea 
kent geen 'groenen', wel veel politie-
ke partijen zonder duidelijke stand-
punten. De bevolking weet niet waar 
de partijen echt voor staan. Mensen 
zijn ook niet echt loyaal aan een poli-
tieke partij omwille van de standpun-
ten van die partij. Politieke partijen 
hebben dus weinig invloed en we 
mogen niet op hen rekenen om het 
probleem aan te pakken. Geen enkele 
partij heeft duidelijke standpunten 
over milieu en houtkap. Er zijn wel 
individuele politici die de politieke wil 
tonen om er iets aan te doen. Som-
mige activisten zetelen in het parle-
ment. Indien we zelf een beweging 
willen opstarten, zouden we moeten 
starten op het niveau van de univer-
siteiten. Universiteitsstudenten heb-
ben aanzien in de afgelegen dorpen. 
Mensen vertrouwen hen omdat ze 
tussen de regering en de dorpelingen 
staan. Als er al hoop is op het poli-
tieke toneel van Papoea-Nieuw-
Guinea zelf, dan zal de actie van de 
jongere generaties komen. De oudere 
generaties draaien al te lang mee in 
het systeem om een geheel nieuw 
beleid op poten te kunnen zetten.  
 
Zijn er binnen Papoea-Nieuw-Guinea 

alternatieven voor niet-duurzame 

houtkap?  

Sue Connor: Greenpeace werkt met 
dorpelingen aan specifieke projecten. 
Zo is er het Forest Rescue Station. In 
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dit project helpen we lokale stammen 
om grenzen vast te leggen tussen de 
gebieden van elke stam, een eerste 
stap om de stammen in staat te stel-
len het commerciële bosbeheer over 
te nemen van de buitenlandse bedrij-
ven.  
Brian Baring: De inheemse stammen 
hebben wel de mankracht, maar niet 
het kapitaal en de expertise. Met de 
steun van gespecialiseerde ngo's 
kunnen zij zelf aan duurzaam com-
mercieel bosbeheer doen. De bedoe-
ling is duidelijk te maken dat Papoea-
Nieuw-Guinea niet afhankelijk hoeft 
te zijn van niet-duurzame buitenland-
se investeringen, maar zelf een eco-
logisch duurzaam en sociaal verant-
woord management van de wouden 
op poten kan zetten. Hier is ook een 
grote rol weggelegd voor consumen-
ten. Indien de consument er zich 
bewust van zou zijn dat er veel niet-
duurzaam hout op de markt is en dat 
er een alternatief is, dan zouden deze 
projecten alleen maar sterker wor-
den.  
 

 
Inheemse stammen zijn het slachtoffer 

© Greenpeace 

 

Is dit echt een realistisch alternatief? 

Is de vraag naar hout in bijvoorbeeld 

China niet zo groot dat er op erg gro-

te schaal moet gekapt worden om 

aan die vraag te voldoen?  

Veerle Dossche: Om dat tegen te 
gaan hebben we meer beschermde 
gebieden nodig. Ook in gebieden die 
niet beschermd zijn, moet de hout-
kap bepaalde grenzen respecteren. 
De helft van de stammen wordt ge-
transporteerd naar China om ver-
werkt te worden tot multiplex. Deze 
producten worden dan uitgevoerd 
naar Europa en hier verkocht tegen 
lage prijzen. Het is fout om één ver-
antwoordelijke aan te wijzen. We 
moeten oog hebben voor onze eigen 
verantwoordelijkheid, die van de Eu-
ropese Unie, de nationale regeringen 
en de Europese verkopers en consu-
menten van houtproducten. Op de 
Belgische markt stijgt de beschik-
baarheid van hout met het duur-
zaamheidslabel FSC. Als er een dui-
delijke vraag is naar zulke duurzame 
producten, dan zullen bedrijven hun 
aanbod aanpassen. België is ook 
vooruitstrevend op Europees niveau 
in het creëren van Europese wetge-
ving in verband met de invoer van il-
legaal hout. Eenmaal het gedrag van 
consumenten en importerende rege-
ringen veranderd is, zullen producen-
ten zoals China hun aanbod moeten 
aanpassen.  
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Er is bij alle betrokken partijen een 

mentaliteitsverandering nodig. Is daar 

wel genoeg tijd voor?  

Brian Baring: Indien de houtkap aan 
dit tempo en op deze schaal voort-
duurt, dan duurt het nog slechts 15 
jaar vooraleer de laatste boom in Pa-
poea gekapt is. Het moet dus snel 
gaan en we mogen niet rekenen op 
de industriële wereld. Zij zullen niet 
gaan samenzitten en uit eigen bewe-
ging duurzame productiemethoden 
ontwikkelen. Nationale regeringen en 
parlementen hebben de verantwoor-
delijkheid om wetgeving te stemmen 
die de invoer van niet-duurzaam ge-
produceerd hout illegaal maakt. Dan 
zal de prijs van de producten ook de 
schaarste van de grondstoffen weer-

spiegelen. Dat zal een juist signaal 
geven aan de consumenten. Con-
sumptie is de drijfkracht achter de 
vernietiging. Zo lang er vraag blijft, 
zal er aanbod zijn. Er rust een grote 
verantwoordelijkheid op de schou-
ders van de consumenten. Dit is ook 
mijn missie op deze reis door Europa: 
consumenten bewust maken van hun 
macht. Deze boodschap wil ik klaar 
en duidelijk overbrengen aan de Eu-
ropese consument en de Europese 
regeringen, die druk moeten uitoefe-
nen op invoerders van illegaal hout.  
  

Pieter Stockmans (MO*) 

Dit interview verscheen eerder op de website
van MO* Magazine.

ER IS GEEN DEMOCRATISCH TEKORT 

IN EUROPA 
BRUSSEL - Er bestaat geen democratisch tekort in de Europese Unie, wel een gi-

gantische economische kloof. Om de crisissfeer in Europa de kop in te drukken, 

moet de eurozone worden omgevormd tot een volwaardige Economische Unie 

waar geen plaats is voor een tweesporenbeleid of een kern-Europa. Als de Unie er 

via Lissabon en een eenvormig macro-economisch beleid niet in slaagt het tij te 

keren, wordt de viering van de Gemeenschap volgend jaar een gouden bruiloft in 

mineur en het weerzien binnen vijftig jaar niet meer dan een trieste begrafenis-

tocht, stelt Lieven Tack. 

De Europese Unie staat op springen; 
dat is althans de indruk die de burger 
krijgt als hij er alle commentaren en 
beschouwingen op naleest over de 
crisis waarin de Europese Unie zich 

bevindt. Ingegeven door het Franse 
en Nederlandse neen tegen het Euro-
pees Grondwettelijk Verdrag, is het 
euroscepticisme het laatste jaar he-
lemaal aan de oppervlakte gekomen. 
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En dat is jammer, want in het hele 
debat wordt het succeskarakter dat 
Europa en Europese eenwording is, 
helemaal over het hoofd gezien; wei-
nigen erkennen nog de verdiensten 
van een continent dat erin geslaagd 
is om in amper vijftig jaar meer dan 
450 miljoen mensen vredevol bijeen 
te brengen. Het afwegen van de 
pro’s en contra’s van Europese inte-
gratie is trouwens een denkoefening 
die tot op zekere hoogte relevantie 
mist. Voor alle duidelijkheid, Europa 
is het best vergelijkbaar met een ver-
zekeringspolis, die je indekt voor risi-
co’s en waarvan moeilijk te becijfe-
ren valt wat gebeurd zou zijn indien 
de polis er niet was. Toegegeven, op 
de barricaden springen om vrede te  
proclameren is al lang geen voldoen-
de voorwaarde meer om de gemid-
delde burger warm te maken voor 
het integratieproject. Zelfs voor de 
Erasmusgeneratie is de Interne Markt 
niet méér dan een evidentie en voor 
sommigen is ook de eenheidsmunt al 
een vanzelfsprekendheid.In de zoek-
tocht naar een politique finale is het 
belangrijk te beseffen dat Europese 
eenwording een dynamisch proces is 
waarvan de finaliteit niet zomaar te 
definiëren valt. De naoorlogse ge-
schiedenis toont aan dat het Europe-
se eenwordingsproces in de praktijk 
één groot experiment is, een proces 
van vallen en opstaan, van trial en 
error.  
Wie er de geschiedenis van Europese 
economische integratie op naleest, 

ontwaart vier perioden. De beginja-
ren ’50 en ’60 werden gekenmerkt 
door economische groei, het versneld 
vrijmaken van handel, afbouw van 
tariefmuren en economische conver-
gentie. Maar de oliecrisissen van de 
jaren ’70 luidden een periode van re-
cessie, werkloosheid en hoge inflatie 
in en vertaalden zich in een algemeen 
afkeuren van de Europese droom. 
Met de succesvolle voltooiing van de 
Interne Markt in 1993 slaagde Euro-
pa erin om het negativisme en onbe-
hagen van de jaren ’70 om te buigen 
in ‘euroforie’. Aan deze wederge-
boorte kwam snel een einde toen la-
gere groei en aanzwellende werk-
loosheidscijfers de overgang naar het 
nieuwe millennium besmetten. Ge-
voed door de uitdagingen die een 
globaliserende wereldeconomie ken-
merken en de onzekerheden die met 
de uitbreiding naar het Oosten ge-
paard gaan, heeft zich een tweede 
brede golf van scepticisme in de ge-
schiedenis van Europese eenwording 
ontrold.  
 
Een nauwkeurige analyse van dit 
proces van ups en downs brengt een 
significante correlatie aan het licht 
tussen enerzijds het onbehagen van 
de burger en zijn roep naar meer in-
spraak en democratie en anderzijds 
de economische performantie van de 
Unie. De discussie rond het Grond-
wettelijk Verdrag is in die zin niet 
meer dan de explosie van negativis-
me die is ingezet door de economi-
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sche terugval in de jaren ’90. In de 
Europese Unie is de werkloosheid 
tussen 1970 en 2000 toegenomen 
van 2,6% tot 9,4%, terwijl in de Ve-
renigde Staten van Amerika in die-
zelfde periode de werkloosheidsgraad 
juist gedaald is van 5,4% tot 4,6%. 
Amper een handvol Europese lidsta-
ten behoort tot de top 20 van de 
meest competitieve economieën in 
de wereld en sommige lidstaten moe-
ten zelfs landen zoals Botswana en 
Jordanië laten voorgaan. Kortom, de 
sleet op de Europese economie zou 
de haperende motor wel eens tot 
stilstand kunnen brengen. 
 
 

 
Commissievoorzitter Barroso 

 
De Europese staatshoofden en rege-
ringsleiders zijn zich bewust van de 

gevaren en hebben vorig jaar een 
nieuwe versie van de Lissabonstrate-
gie goedgekeurd. Ofschoon de doel-
stellingen geformuleerd op de Top 
van Nice in 2000 van goede intenties 
getuigen, ontbreekt het de lidstaten 
aan politieke wil om de strategie 
nauwgezet te implementeren. Enkele 
maanden terug gaf Commissievoor-
zitter Barroso bij de voorstelling van 
het jaarlijkse voortgangsverslag over 
groei en werkgelegenheid aan dat het 
allemaal draait om “turning good in-
tentions into action”. Op de Voor-
jaarstop zijn de Europese staatshoof-
den en regeringsleiders het eens 
worden over vier prioritaire actiege-
bieden: investeren in onderzoek en 
ontwikkeling, ondersteuning van 
KMO’s, meer werkgelegenheid en 
een efficiënt Europees energiebeleid. 
Volgens Barroso is het dan ook “tijd 
om onze inspanningen op te voeren”. 
Zo is er in Europa een leegloop aan 
de gang die wordt ingegeven door de 
vaststelling dat de arbeidskosten per 
uur het laatste decennium zijn toege-
nomen met bijna 30%. Verder be-
draagt de werkloosheid bijna 9%, 
blijft de toename in werkgelegenheid 
beperkt tot 0,6% en blijft de werkge-
legenheidsgraad steken op 63%. De 
jaarlijkse economische groei van 
1,9% over de periode 2000-2005 
steekt schril af tegen het Amerikaan-
se groeicijfer van 2,7%. Studies wij-
zen erop dat een verhoging van het 
Europese budget voor onderzoek en 
ontwikkeling met een factor vijf ab-
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soluut noodzakelijk is om een conti-
nue groei in Europa te bewerkstelli-
gen en aan te houden. Aangezien de 
investeringen van de Europese Unie 
in onderzoek en ontwikkeling beperkt 
blijven tot 1,9% van het bruto bin-
nenlands product, is het onwaar-
schijnlijk dat de Lissabondoelstelling 
van 3% tegen 2010 wordt gehaald.  
 
Kortom, alles wijst erop dat het zo-
genaamde democratische tekort een 
gevolg is van de economische onze-
kerheid en malaise. De vraag van de 
burger naar een nauwere betrokken-
heid bij het Europese integratiepro-
ject kan daarom enkel worden inge-
vuld indien de Europese beleidsma-
kers erin slagen het economische gat 
te dichten. Zolang de Europese Unie 
haar concurrentiepositie en de eco-
nomische slagkracht van het conti-
nent niet aanscherpt en de economi-
sche kloof met de Verenigde Staten 
en de nieuwe machten in het Oosten 
niet dicht, is Europa gedoemd om 
even snel te verdwijnen als de Ge-
meenschap er gekomen is. 
Het economische vraagstuk is des te 
ingewikkelder sinds de Unie met de 
verwezenlijking van de eurozone een 
tweesporenbeleid voert. Hoe groots 
en succesvol de realisatie van de 
Economische en Monetaire Unie ook 
wordt voorgesteld, academische stu-
dies tonen aan dat de doelstelling 
van het europroject voorlopig té am-
bitieus is. Nochtans werd Europese 
eenmaking nooit zo concreet aange-

voeld als die eerste januari van het 
jaar 2002, wanneer de eerste euro-
biljetten uit de bankautomaten rol-
den. Zelfs Jacques Delors gaf toe dat 
het zonder meer miraculeus was dat 
over de euro ooit consensus is ont-
staan. Maar vier jaar later staat de 
stabiliteit die gesymboliseerd wordt 
door de twee streepjes van het euro-
symbool, in schril contrast met de 
wankele economische realiteit van 
euroland; de eurozone is een eiland 
van lage groei en meer en meer lan-
den treden de strikte 3%-regel van 
het Groei- en Stabiliteitspact met 
voeten. Ofschoon in de landen van 
de eurozone het overheidstekort ge-
daald is van meer dan 5% van het 
bruto binnenlands product in 1995 
tot 1% in 1999, is sinds de invoering 
van de eenheidsmunt het tekort line-
air toegenomen tot 2,7%. Vijf van de 
eurolanden hebben te kampen met 
een buitensporig overheidstekort en 
zes van de lidstaten die nog tot de 
eurozone moeten toetreden, registre-
ren gelijkaardige moeilijkheden. In 
negen lidstaten loopt de overheids-
schuld op tot ver boven de beoogde 
grens van 60%. Ook België behoort 
tot de slechtste leerlingen van de 
klas, ofschoon ons land erin geslaagd 
is de overheidsschuld terug te drin-
gen van meer dan 120% tot net bo-
ven 90%. De gemiddelde schuldratio 
in de Europese Unie blijft hangen 
rond 73%. Voor de komende jaren 
wordt geen substantiële verbetering 
verwacht. De voorspellingen van 
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sommige economisten gaan zelfs zo 
ver dat in het meest pessimistische 
scenario de eurozone gedoemd is te 
mislukken omdat de onderlinge ver-
schillen op het vlak van groeiritme, 
economische infrastructuur, fiscale 
overheidspolitiek, wetgeving en wer-
king van de arbeidsmarkt té groot 
zijn.  
 

De ECB in Frankfurt 

 
Op de centrale vraag of de beleids-
makers in Frankfurt er met een een-
gemaakte politiek op monetair vlak in 
zullen slagen om voldoende rekening 
te houden met de economische situ-
atie en noden van de individuele le-
den, kan voorlopig niet positief ge-
antwoord worden. De prompte 
scheiding tussen fiscaal beleid op na-
tionaal niveau en monetaire harmoni-
satie effent het pad voor divergenties 
en conflictsituaties. Zowel uit theore-
tisch oogpunt als op basis van empi-
rische resultaten zijn er geen aan-
wijsbare redenen om te geloven dat 

de eurozone op lange termijn groei-
stimulerende effecten creëert. 
                             
Alleen de harde realiteit wijst uit dat 
economische integratie tot nog meer 
economische integratie noopt; de Eu-
ropese Unie is economisch gezien 
niet voldoende geïntegreerd om 
asymmetrische schokken die gepaard 
gaan met de beleidskeuzes van de 
Europese Centrale Bank, te vermijden 
of het effect ervan te minimaliseren.  
 
Nochtans hadden de Europese leiders 
veel kunnen leren uit de geschiedenis 
van Europese monetaire integratie. In 
1973, bijvoorbeeld, stuikte het toen-
malige Europese wisselkoersmecha-
nisme ineen omwille van divergeren-
de economische prestaties van de 
deelnemende landen. In 1993 mis-
lukte met het ineenstorten van het 
Europees Monetair Systeem een 
tweede ambitieuze poging om het 
Europese continent op monetair vlak 
te verenigen. Opnieuw lagen econo-
mische verschillen tussen de Europe-
se lidstaten aan de basis van het fa-
len. Of de creatie van de eurozone 
als derde poging goed afloopt, is 
moeilijk voorspelbaar maar afgaand 
op het verleden moeten de ambities 
in elk geval gevoelig worden bijge-
steld. Veel zal echter afhangen van 
de manier waarop de Europese Cen-
trale Bank haar beleid voert en danig 
rekening houdt met de verschillen in 
de economische weefsels van de 
twaalf deelnemende landen.  
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Maar de kern van het probleem zit 
veel dieper aangezien het eenzijdige 
belang dat voorzitter Jean-Claude 
Trichet hecht aan het in toom hou-
den van de inflatie, een teer punt in-
houdt. Deze beperkte visie gaat ten 
koste van andere beleidsdoelstellin-
gen die in een economie evenzeer 
van tel zijn, zoals werkgelegenheid 
en concurrentiepositie. De strategie 
van de Europese Centrale Bank om 
een ondersteuning van het algemene 
economische beleid van de Europese 
Unie slechts als secundaire doelstel-
ling te beschouwen, verscherpt de 
problematiek. Alles wordt uitvergroot 
omwille van het feit dat de Europese 
Centrale Bank een sterk gedecentra-
liseerde overlegstructuur heeft waar-
bij 12 van de 18 stemmen in de 
Raad van Bestuur toebehoren aan 
nationale gouverneurs die hun eigen 
prioriteiten nastreven en het grote 
belang van de Europese Unie uit het 
oog verliezen. Ten slotte is er ook 
een gebrek aan afstemming tussen 
de eurolanden en zij die de een-
heidsmunt nog niet hebben aange-
nomen. Vooral de nieuwe lidstaten 
en kandidaat-lidstaten staan voor een 
verscheurende keuze als ze moeten 
opteren voor het voldoen aan de cri-
teria van Kopenhagen of de conver-
gentiecriteria van Maastricht. Daar 
waar Maastricht de inflatie en over-
heidstekorten en -schulden beknot 
via het snoeien in de overheidsuitga-
ven, concentreert Kopenhagen op de 
economische infrastructuur via meer 

investeringen en hogere overheids-
uitgaven. Het ontbreken van synergie 
tussen Maastricht en Kopenhagen 
maakt het voor nationale politici niet 
altijd eenvoudig om een coherente 
koers uit te stippelen. 
 
Alleen via een wijziging in de hou-
ding van de Europese Centrale Bank 
en een weldoordachte heroriëntering 
van strategie en visie kan Europa op 
een succesvolle manier de neer-
waartse spiraal ombuigen en een pad 
van hogere groei bewandelen. Daar-
om moet de Europese Unie meer 
slagkracht krijgen om op monetair, 
fiscaal en macro-economisch vlak 
een uniform beleid te voeren. Via 
verdere economische integratie, meer 
Europa en het bewerkstelligen van de 
convergentie tussen de lidstaten en 
regio’s moet de Economische en 
Monetaire Unie uitgroeien tot een 
volwaardige Economische Unie. 
Kortom, integratie moet plaats ma-
ken voor ‘intra-gratie’, waar geen 
ruimte is voor een kern-Europa of 
een tweesporenbeleid tussen euro-
ins en euro-outs. Als de Italiaanse lire 
de munt van de 18de eeuw was, de 
Britse pond die van de 19de eeuw en 
de Amerikaanse dollar die van de 
20ste eeuw, dan is nu de eeuw van 
de euro aangebroken; ‘eurofobie’ 
moet plaats maken voor ‘euroforie’. 

 
Lieven Tack 

College of Europe 
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WEES NIET TE KWISTIG MET GOED NIEUWS! 
Veiligheidsdeskundigen en strategen noteren een bedui-

dende vermindering van het aantal gewelddadige conflic-

ten. En dat ondanks de dagelijkse bomaanslagen in Irak, 

een dreigend nucleair conflict met Iran en de vergeten ge-

nocide in Darfour, om maar de meest zichtbare pijnpunten 

te noemen. Professor Luc Reychler van het departement 

politieke wetenschappen en voorzitter van de International 

Peace Research Association waarschuwt voor het lichtzin-

nige optimisme van goed-nieuws rapporten.  

 

In 2005 verschenen er drie dergelijke 
“goed-nieuws rapporten”. Het Jaar-
boek van SIPRI (Stockholm Internati-
onal Peace Research Institute), een 
denktank in Stockholm noteert een 
beduidende vermindering van het 
aantal gewelddadige conflicten se-
dert 1950. Dit wordt bevestigd door 
het Vrede en Conflict 2005 Rapport 
van Ted Gurr van de Universiteit van 
Maryland en het Canadees Human 
Security Report van A. Mack. Allen 
bevestigen ze een daling van 40% 
van het aantal gewelddadige conflic-
ten sinds de Koude Oorlog. De ex-
perts noteren ook een toename van 
de groep van democratische landen 
en een daling van het aantal terro-
rismedaden en wapentransfers. Dit 
goede nieuws schrijven ze toe aan 
het einde van het koloniale tijdperk 
(tussen 1950 en 1980 waren veel 
oorlogen onafhankelijkheidsoorlo-
gen), het einde van de Koude Oorlog, 
waarin de supermachten via steun 
aan rebellengroepen medeverant-
woordelijk waren voor een derde van 

de conflicten (de zogenaamde proxy 
wars of oorlogen bij volmacht) en 
aan de exponentiële toename van in-
ternationale inspanningen om oorlo-
gen te beëindigen en nieuwe te 
voorkomen. Vandaag hebben we zes 
keer zoveel preventieve diplomatieke 
missies van de VN en vier maal zo-
veel operaties voor vredeshandha-
ving.  
 
Vijf redenen tot voorzichtigheid 

 
Dergelijke rapporten moet men met 
voorzichtigheid benaderen. Ten eer-
ste omdat er nog altijd problemen 
zijn met betrekking tot de vaststelling 
van geweld. De statistieken zijn on-
betrouwbaar en stellen slechts een 
deel van het geweld vast. Een groot 
deel van het fysieke geweld bereikt 
nooit de statistieken. Dit geldt vooral 
voor de ‘tweede en derde klasse 
slachtoffers’. ‘Eerste klasse’ zijn bij-
voorbeeld Amerikanen en Israëli’s in 
het Midden Oosten, ‘tweede klasse’ 
de Palestijnse bevolking en ‘derde 
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klasse’ Congolese burgers. Boven-
dien wordt het geweld eng gedefini-
eerd als het doden met wapenge-
weld. Een vollediger beeld van het 
geweld hanteert een ruimere definitie 
van geweld en definieert het als de 
verkorting van de levensverwachtin-
gen ten gevolge van fysiek, structu-
reel, psychisch, cultureel en ecolo-
gisch geweld, slecht bestuur (de 
grootste geweldpleger) en extralegale 
transnationale activiteiten zoals han-
del in drugs, wapens, mensen, hout, 
enz. De levenskansen van mensen in 
extreme armoede, die aan de rand 
van de hongersnood leven, zijn erg 
klein. In de Democratische Republiek 
Congo stierven volgens schattingen 
in het Britse tijdschrift ‘The Lancet’ 
bijna 3,9 miljoen mensen sinds 
1998.  
 
Ten tweede is voorzichtigheid gebo-
den omdat er nog heel wat te ver-
dienen is aan geweld. Een negatieve 
kostenbaten balans voor alle betrok-
kenen, zou het geweld snel van onze 
planeet doen verdwijnen. Spijtig ge-
noeg is een groot deel van het he-
dendaagse geweld volgens Paul Col-
lier, die onderzoek verrichtte voor de 
Wereld Bank, nog altijd toe te schrij-
ven aan gulzigheid. Een derde factor 
die aanzet tot voorzichtigheid is de 
vaststelling dat de meeste conflict-
preventie-interventies meer reactief 
dan proactief van aard zijn en de 
middelen ontoereikend. Het jaarlijkse 
budget voor conflictpreventie is min-

der dan 1% van de jaarlijkse veilig-
heidsinspanningen van de leden van 
de internationale gemeenschap. Ook 
de Millenniumdoelstellingen en de 
daarvoor voorziene middelen zijn een 
ontoereikende aalmoes die de span-
ningen niet zullen verminderen. Ten 
vierde koestert de wereldgemeen-
schap een onhoudbare niet-duurzame 
levenswijze. Deze problemen worden 
op een magistrale manier beschreven 
in een nieuw boek van Jared Dia-
mond “Collapse: How societies 
choose to fail or succeed”. Hij analy-
seert er twaalf problemen, gaande 
van de vernietiging van natuurlijke 
leefgebieden, eindige energiebron-
nen, tot en met de per capita impact 
van elke aardbewoner op het milieu; 
allemaal problemen die als het ware 
tijdbommen zijn met lonten van min-
der dan vijftig jaar.  
 
Ten slotte is voorzichtigheid geboden 
omdat de globalisering en het daar-
mee gepaard gaande bewustzijn van 
de grove ongelijkheden binnen en 
tussen staten, bijdragen tot groeien-
de verwachtingen, relatieve ontbe-
ring en vervolgens ongenoegen en 
instabiliteit in de wereld. De toekom-
stige instabiliteit zal niet het gevolg 
zijn van een “clash of civilizations”, 
maar van een botsing van reële 
waarden en belangen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de dubbele stan-
daarden, zoals het Westerse pleidooi 
voor interne democratisering, en te-
zelfdertijd het verzet tegen internati-
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onale democratisering. Het is ongelo-
felijk dat de Europese Unie in de 21ste 
eeuw nog altijd twee permanente le-
den in de VN Veiligheidsraad heeft 
en er een derde voor Duitsland op-
eist, terwijl een megademocratie zo-
als India nog altijd geen permanent 
lid is. Andere voorbeelden van dub-
bele standaarden zijn: het zich blind-
staren op politiek terrorisme (een 
kleine doder) en het over het hoofd 
zien van het veel grootschaliger indi-
rect geweld of het extern protectio-
nistisch beleid van de rijken en te-
zelfdertijd het forceren van een open-
deur-beleid in de arme landen, of de 
classificatie van bevriende landen 
met kolonies, zoals Israël vandaag, 
als volwaardige democratieën. De in-
spanningen van de spindoctors om 
deze dubbele standaarden mooi weg 
te praten, maakt weinig indruk op de 
andersdenkenden in de wereld; het 
maakt alleen indruk op een minder-
heid van gelijkgestemden.  
 
Twee soorten landen: kernlanden en 

klooflanden 

 
Thomas Barnett, een conservatieve 
Amerikaanse adviseur, schetst deze 
tegenstellingen in een nieuw boek, 
getiteld “De nieuwe kaart van het 
Pentagon”, waarin de wereld wordt 
opgedeeld in een kernzone en een 
niet-geïntegreerde zone met wat hij 
noemt de “gap countries”, die een 
diepe kloof vertonen ten aanzien van 
de kernlanden, die het over het al-

gemeen beter doen. De kernzone be-
staat uit de oude kern (Noord Ameri-
ka, de EU en Japan) en een nieuw 
kerngebied bestaande uit Rusland, 
China, India, de Kleine Aziatische 
Tijgers, Zuid Afrika, en enkele La-
tijns-Amerikaanse landen zoals Mexi-
co, Brazilië, Chili en Argentinië. In de 
gap (kloof) bevinden zich de meeste 
ontwikkelingslanden en transitielan-
den. In de kerngebieden is het leven 
zeer of relatief goed. In de kloof is 
het leven arm, repressief, kort, bru-
taal en solitair. Deze kloofzone wordt 
door Barnett als gevaarlijk bestem-
peld. Hij ziet als gevaren: de migra-
tiedruk, de creatie van radicale regi-
mes en terrorisme.  
 
In de kernlanden kunnen we drie atti-
tudes onderscheiden ten opzichte 
van de gap countries. De eerste ziet 
de problemen van de klooflanden als 
problemen die ze zelf maar moeten 
oplossen. De verantwoordelijkheid 
wordt toegeschreven aan het slechte 
leiderschap in ontwikkelings- en 
transitie landen. Hun voorstel is het 
creëren van “gated communities”, 
omheinde gemeenschappen, een 
beetje zoals Israël vandaag, een soort 
Amerikaanse of Europese vesting, 
een Fortress America of Fortress Eu-
rope. De tweede houding is er één 
van “laat ons meer van het zelfde 
doen”, zoals ontwikkelingshulp, hu-
manitaire hulp, bemiddeling, het stu-
ren van blauwhelmen of de uitvoe-
ring van de millenniumdoelstellingen. 
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Ten derde is er een attitude van meer 
actieve interventie. Barnett is voor-
stander van deze laatste optie. Vol-
gens Barnett moeten de kernlanden 
meer militaire-, politieke- en econo-
mische inspanningen doen om de 
klooflanden nauwer bij de kern te be-
trekken en dit door geweld te stop-
pen en te voorkomen, democratieën 
te installeren en te investeren. Vol-
gens hem moeten de kernlanden vei-
ligheid exporteren. Dit betekent soms 
militaire interventie, maar vooral de 
actieve bevordering van democratise-
ring en het creëren van een klimaat 
voor meer directe investeringen. Zijn 
argumentatie berust bijvoorbeeld op 
de vaststelling dat, in de jaren ne-
gentig, 34 van de 37 landen met 
gewelddadige conflicten een BNP per 
hoofd hadden van minder dan 3000 
$.  
 
Vier ‘flows’ die onze toekomst zullen 

bepalen 

 
Volgens Barnett zal de verbetering 
van het lot van de klooflanden het 
ons mogelijk maken om beter vat te 
krijgen op wat hij noemt de vier 
flows of stromingen die onze toe-
komst bepalen: de bevolkingsstroom, 
de energiestroom, de geldstroom en 
de veiligheidsstroom. Vooreerst op 
de bevolkingsstroom. In 2050 wor-
den negen miljard planeetbewoners 
verwacht. In sommige gebieden zal 
er dan een overvloed zijn van actieve 
bevolking, in andere gebieden een 

tekort. De verhouding tussen de ac-
tieve bevolking en de bevolking bo-
ven de zestig jaar zal heel wat kleiner 
zijn in de oude kernlanden, wat een 
tekort betekent aan actieve werk-
krachten en dus een grotere behoefte 
aan migranten. In de VS wordt dit 
probleem nu al opgelost door wat 
“vervangingsmigratie” wordt ge-
noemd. In 2050 worden twee derde 
van de migranten verwacht uit La-
tijns-Amerika. Voor Japan en Europa 
zal volgens Barnett de situatie nij-
pender zijn, omdat er daar heel wat 
weerstand is tegen migratie en dit 
niettegenstaande het feit dat Europa 
bijvoorbeeld behoefte zal hebben aan 
1.5 miljoen migranten op jaarbasis.  
 
Een tweede stroom die Barnett zor-
gen baart is de energiestroom van de 
klooflanden naar de kernlanden. Om 
deze te garanderen moeten we het 
Midden-Oosten stabiliseren. In die 
regio bevindt zich immers 50% van 
de gekende reserves. Een derde zor-
genkind van Barnett zijn de geld-
stromen en de directe investeringen 
(FDI’s). Nu vloeit 24% van de FDI’s 
naar de VS, 39% naar Europa, 21% 
naar Zuid- en Oost-Azië en het Mid-
den-Oosten en Afrika (2%). Door 
meer veiligheid en democratie in het 
Midden-Oosten zullen investeringen 
in de regio toenemen en gemakkelij-
ker in het globaliseringproces passen. 
Zijn vierde en laatste zorgenkind is 
de veiligheidsstroom. Hij beschouwt 
de Amerikaanse veiligheidsexport als 
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noodzakelijk maar onvoldoende, om-
dat het Amerikaanse buitenlands be-
leid zich te veel toespitst op crisisbe-
heersing en te weinig op een lange-
termijn rehabilitatie van de klooflan-
den. 
 
Drie tips om ons globale leerproces 

te versnellen 

 
Om aan de toekomstige uitdagingen 
beter tegemoet te komen zal er nood 
zijn aan een versnelling van het leer-
proces en aan adaptief leiderschap. 
Vooreerst is het belangrijk dat de 
academische gemeenschap niet al-
leen aandacht geeft aan de rol van 
de overheid en van de zakenwereld 
op nationaal en internationaal niveau, 
maar zich ook concentreert op de rol 
van de civiele maatschappij, de con-
sumenten. Het blameren van de mul-
tinationale ondernemingen en rege-
ringen maskeert de verantwoordelijk-
heid van het publiek voor het creëren 
van winstgevende condities voor de 
zakenwereld. Het is daarom zeer be-
langrijk de civiele maatschappij niet 
alleen wereldwijzer te maken, maar 
ook te responsabiliseren.  
 
Ten tweede is er dringend behoefte 
om te leren van successen en mis-
lukkingen van reacties op vitale drei-
gingen in het verleden en het heden. 
Jared Diamond heeft in zijn recent 
boek de oorzaken van een reeks mis-
lukkingen bestudeerd, zoals de in-
eenstorting van de samenlevingen in 

Rwanda en Haïti en de bedreiging 
van de Mayacultuur in Amerika. Hij 
stelt de oorzaken vast in vier fasen 
van de bedreigingdynamiek. In een 
eerste fase noteerde Diamond moei-
lijkheden in het anticiperen van een 
probleem en het niet-voorzien van 
catastrofale gevolgen. Een klassiek 
voorbeeld is het niet-voorzien van de 
gevolgen van de Eerste Wereldoor-
log. Wanneer de problemen al aan-
wezig zijn – de tweede fase - kan 
men ze niet of verkeerd waarnemen. 
Als mogelijke verklaringen stelt Dia-
mond dat de besluitvormers soms 
geen voeling hebben met het terrein 
of dat veranderingen soms zo lang-
zaam gaan dat ze niet direct zicht-
baar zijn op korte termijn, zoals de 
geleidelijke opwarming van de aarde. 
In de derde fase, waar de besluit-
vormers zich bewust zijn van de pro-
blematiek, wordt soms op een weinig 
effectieve manier gereageerd. Dia-
mond schrijft dit toe aan rationaliteit 
en irrationaliteit. Het gaat hier over 
politici of ondernemingen die hun ei-
gen belangen nastreven ten koste 
van anderen. Ten slotte, in de vierde 
fase, is het zelfs mogelijk dat een 
maatschappij die een probleem anti-
cipeerde, het accuraat waarnam en 
probeerde op te lossen, toch faalt. 
Mogelijke oorzaken zijn de hoge kos-
ten, een laattijdige en ontoereikende 
aanpak, of ingrepen die het probleem 
nog erger maakten. 
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Ten derde kan het leerproces ook 
versneld worden door de bevordering 
van het reflexief denken, met andere 
woorden door het gezonde verstand 
onder de loep te nemen. Er schuilt 
heel wat onzin in het zogenaamde 
gezond verstand. Men vindt het te-
rug in slagzinnen zoals “technologie 
zal de milieuproblemen wel oplos-
sen”. Slagzinnen berusten op een 
enggeestige analyse van de realiteit. 
Een vierde aspect van het leerproces 
heeft betrekking op het morele den-
ken. Het gaat hier over de verande-

ring in de verantwoordelijkheid ten 
aanzien van toekomstige generaties. 
Ten slotte moet in het leerproces 
meer aandacht geschonken worden 
aan de factor “tijd en timing”. Het 
gaat hier vooral over het belang van 
lange termijn denken, het voorkomen 
van gemiste kansen en het zich be-
wust zijn van mogelijke “deadly de-
lays”...dodelijk uitstel.

Prof. L. Reychler

HET PROCES TEGEN SADDAM HOESSEIN:  
AMERIKAANSE RECHTVAARDIGHEID MET 

EEN IRAKEES GEZICHT? 
 

Op 19 oktober 2005 begon het proces tegen de man die Irak gedurende 24 jaar 

met ijzeren hand leidde. Voor de berechting van zijn misdaden en die van zijn me-

dewerkers richtten de Verenigde Staten, als bezettende macht in Irak, een speci-

aal Irakees tribunaal op, het Supreme Iraqi Criminal Tribunal (SICT). De oprichting 

en werking van het SICT gaat echter met veel kritiek gepaard. De onbekwaamheid 

van het tribunaal om de beklaagden een eerlijk en onpartijdig proces te bezorgen is 

een veel gehoorde kritiek. Ook is er nood aan internationale participatie ter ver-

sterking van de legitimiteit van het tribunaal.  

 

Na de val van het Ba'ath regime in 
april 2003 werd de Coalition Provisi-
onal Authority (CPA) opgericht, een 
niet-militaire administratie die tijdelijk 
de regeringsmachten zou uitoefenen 
in Irak. Op 13 juli 2003 creëerde de 
CPA de Irakese regeringsraad en gaf 
haar de opdracht het statuut van het 

Irakees speciaal tribunaal te ontwer-
pen. In realiteit werd het echter vol-
ledig ontworpen door de Verenigde 
Staten. Het ontwerp van de Ameri-
kaanse juridische expert Cherif Bas-
siouni werd bijna integraal overge-
nomen. Dit is fundamenteel in strijd 
met internationale mensenrechten-
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verdragen die beperkingen stellen op 
de veranderingen die een bezettende 
macht kan aanbrengen in de wetten 
van het bezette land. 

Cherif Bassiouni 
 
Waarvoor is het hof bevoegd?  

 
Het hof is bevoegd voor genocide, 
misdaden tegen de mensheid en oor-
logsmisdaden. Deze misdaden waren 
voordien nog niet gedefinieerd in Ira-
kees recht en werden pas geïntrodu-
ceerd of definitief geconsolideerd op 
het internationale niveau tijdens de 
jaren ‘90, grotendeels als resultaat 
van de ontwikkelingen in het kader 
van de creatie van het Joegoslavië-
Tribunaal, het Rwanda-Tribunaal en 
het Internationale Strafhof. Op het 
moment dat deze misdaden door het 
regime gepleegd werden, waren ze 
dus nog niet opgenomen in Irakees 
recht. Dit is in strijd met het principe 
van de niet-retroactiviteit van de 
strafwet.  
 
Het hof is bevoegd voor misdaden 
gepleegd tussen 17 juli 1968 (de da-
tum van de staatsgreep door de Ba -
ath partij) en 1 mei 2003 (verklaring 

door Bush dat de strijdgevechten zijn 
beëindigd). Deze temporele jurisdictie 
is veel breder dan die van andere ad 
hoc tribunalen. De omvang en de 
complexiteit van de te vervolgen 
misdaden en de tijd die is verstreken 
sinds het plegen ervan, leidt tot vra-
gen over de geschiktheid van het 
nieuwe en onervaren tribunaal in het 
bijzonder, om deze taak te volbren-
gen. Enkel Irakezen en in Irak wo-
nende niet-Irakezen kunnen door het 
SICT worden berecht. Dit maakt het 
onmogelijk om buitenlandse troepen 
te berechten die actief waren in de 
invasie van Irak. Het statuut is waar-
schijnlijk zodanig opgesteld om be-
rechting van deze laatsten te vermij-
den, wat dan weer de onafhankelijk-
heid van het tribunaal ten aanzien 
van de bezettende macht in vraag 
stelt.  
 
Het SICT heeft ervoor geopteerd om 
de verschillende aanklachten tegen 
Saddam afzonderlijk te behandelen 
(in tegenstelling tot het Joegoslavië-
Tribunaal dat Milosevic meteen be-
rechtte voor alle aanklachten die te-
gen hem liepen). De eerste zaak die 
het SICT behandelt is de Dujail zaak. 
Dujail is een dorpje gelegen op 60 ki-
lometer van Bagdad met een hoofd-
zakelijke Sji'itische bevolking. Toen 
Saddam op 8 juli 1982 het dorp 
doorkruiste met een wagenkonvooi, 
pleegden een aantal jongeren een 
aanslag op zijn leven. De president 
strafte het hele dorp voor de misluk-
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te aanslag. Samen met ambtenaren 
van de Ba'ath partij, het leger, de al-
gemene veiligheidsdienst en de ge-
heime dienst, wordt Saddam be-
schuldigd van: vrijwillige gevangen-
neming van148 dorpsbewoners, 
dood na marteling van ongeveer 46 
bewoners, vrijwillige executie van 96 
dorpsbewoners, deportatie van 399 
personen naar een woestijnkamp ge-
durende 4 jaar en illegale inbeslag-
name en vernietiging van huizen en 
landbouwland. 

Saddam in Dujail 

    © BBC 
 
Een aantal knelpunten  

 
De Verenigde Staten zijn van mening 
dat de Irakezen, als voornaamste 
slachtoffers van het Ba'ath regime, 
het recht hebben om zelf de daders 
te vervolgen en te berechten. Grote 
bezorgdheid wordt echter geuit ten 
aanzien van het vinden van bekwame 
en onpartijdige Irakese rechters. Het 
Irakese rechtssysteem onder het Ba -
ath regime werd immers gekenmerkt 
door corruptie en stond onder sterke 
invloed van de Irakese regering en 

veiligheidsdienst. Volgens de Vere-
nigde Naties zijn Irakese rechters, als 
product van een dergelijk gedegra-
deerd rechtssysteem, niet bekwaam 
om eerlijk en doeltreffend recht te 
spreken over schendingen van inter-
nationale mensenrechten en andere 
ernstige misdaden. Irakese rechters 
werden nog nooit geconfronteerd 
met processen van dergelijke com-
plexiteit. Bovendien waren ze gedu-
rende Saddam’s regime volledig geï-
soleerd van de internationale rechts-
ontwikkeling en rechtspraak, terwijl 
het internationale strafrecht en de 
mensenrechten enorm geëvolueerd 
zijn in het laatste decennium.  
 
Een ander probleem is de vereiste dat 
rechters van het SICT geen lid mo-
gen geweest zijn van de Ba’ath par-
tij. Die vereiste lijkt geen rekening te 
houden met het feit dat lidmaatschap 
van de Ba’ath partij onder Saddam’s 
regime een vereiste was om toegela-
ten te kunnen worden tot de juridi-
sche opleiding. Een derde probleem 
wat betreft de aanstelling van rech-
ters betreft de etnische achtergrond. 
De rechters behoren soms tot een 
bevolkingsgroep die onderdrukt werd 
tijdens Saddam’s regime. Dit kan de 
schijn van onpartijdigheid in het ge-
drang brengen. Dit probleem heeft 
zich gesteld ten aanzien van de hui-
dige voorzitter van het tribunaal, Ab-
del-Rahman. Abdel-Rahman is een 
Koerd afkomstig uit de stad Halabja, 
waar in 1988, 5000 mensen gestor-
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ven zouden zijn ten gevolge van een 
gasaanval uitgevoerd door Saddam’s 
strijdkrachten. Hij zou zich tijdens 
Saddam’s regime ook verzet hebben 
tegen de president en zou ten gevol-
ge hiervan vastgehouden en gemar-
teld zijn door Saddam’s veiligheids-
troepen. Saddam’s advocaten heb-
ben reeds herhaaldelijk om zijn ont-
slag verzocht. Volgens hen is hij be-
vooroordeeld en vooringenomen. Ook 
Amnesty International roept op om 
geen rechters te benoemen die 
slachtoffer zijn geweest van gevan-
genneming of verbanning door de 
voormalige dictator. Dit zou het pro-
ces toelaten een middel tot wraak te 
worden in plaats van een middel tot 
gerechtigheid. 
 
In 2005 heeft Amerika voor de fi-
nanciering van het hof actief naar bij-
stand van andere staten en de Vere-
nigde Naties gezocht met het oog op 
het versterken van de legitimiteit van 
het SICT en het afweren van bewe-
ringen dat het tribunaal door Amerika 
gedomineerd wordt. De Verenigde 
Staten trekken een jaarlijks budget 
van 128 miljoen dollar uit voor het 
tribunaal. De Amerikaanse bijdrage is 
daarmee stukken groter dan het bud-
get van het SICT zelf. De Irakese re-
gering maakt immers jaarlijks slechts 
15 miljoen dollar vrij voor het tribu-
naal. Buiten de VS heeft echter enkel 
Groot-Brittannië financiële steun ver-
strekt, maar sponsoring via andere 
bronnen blijkt moeilijk. Volgens Hu-

man Rights Watch is deze terughou-
dendheid te wijten aan het feit dat 
het SICT de doodstraf toelaat, de 
onveilige situatie in Irak en aan de 
bezorgdheid om te werken met een 
door Amerika gedomineerd tribunaal. 
De indruk dat het tribunaal hevig af-
hankelijk is van Amerikaanse sponso-
ring en steun ondermijnt uiteraard de 
schijn van onafhankelijkheid.  
 
Volgens de Irakese strafwet kan de 
beklaagde worden veroordeeld in ge-
val van ‘voldoening’ van de rechter. 
Deze bewijsnorm verschilt van dege-
ne die wordt gehanteerd in alle inter-
nationale en gemengde strafge-
rechtshoven. Deze hoven moeten 
immers ‘buiten iedere redelijke twij-
fel' overtuigd zijn van de schuld van 
de beklaagde. Volgens Human Rights 
Watch kan de bewijsnorm die het 
SICT hanteert geen eerlijk proces ga-
randeren. Anderen stellen echter dat 
er een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de veranderingen die 
vereist zijn door verdragen of ge-
woonterecht en de veranderingen die 
wenselijk zijn vanuit een politiek 
standpunt. Het vereisen van bewijs 
buiten iedere redelijke twijfel is een 
voorbeeld van een verandering die 
politiek wenselijk is, maar niet nood-
zakelijk volgens de wet. 
 
Een aantal andere aspecten van het 
recht op een eerlijk proces kunnen 
niet gegarandeerd worden door het 
SICT. Gelijkheid van wapens verwijst 
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naar het principe dat elke partij een 
redelijke mogelijkheid moet worden 
gegund om haar zaak te presenteren 
onder voorwaarden die haar niet in 
een wezenlijk nadeel plaatsen ten 
aanzien van haar tegenstander. Het 
kan worden betwijfeld of deze gelijk-
heid wordt gewaarborgd voor het 
SICT. In tegenstelling tot het open-
baar ministerie, dat uitgebreide 
steun, bijstand en training heeft ont-
vangen op het gebied van internatio-
naal recht, procedure en gerechtelijke 
analyse, kunnen de advocaten van 
de verdediging niet genieten van ge-
lijkaardige hulp. In het oorspronkelij-
ke statuut werd voorzien dat de be-
klaagde het recht had om zichzelf te 
verdedigen. Dit werd echter verwij-
derd met het oog op het misbruik 
van dit recht door Slobodan Milose-
vic voor het Joegoslavië-Tribunaal. 
Milosevic weigerde een advocaat en 
maakte gebruik van het recht om 
zichzelf te verdedigen om het proces 
tegen hem om te toveren in een poli-
tiek theater. Hij trad hierbij zo over-
tuigend op dat een peiling aantoonde 
dat korte tijd na de aanvang van het 
proces - dat integraal werd uitgezon-
den - de Servische bevolking niet 
meer geloofde in de eerlijkheid ervan. 
Een Amerikaanse advocate die het 
proces van naderbij volgde merkte op 
dat er in werkelijkheid twee proces-
sen gaande waren: één in het ge-
rechtsgebouw, en één op het publie-
ke   forum. Dit is net wat de Vere-
nigde Staten willen vermijden met 

het proces tegen Saddam. Vandaar 
dat het recht op zelfverdediging hem 
is ontzegd. Daardoor wordt echter 
artikel 14 van het Internationaal Ver-
drag inzake burgerrechten en politie-
ke rechten geschonden dat stelt dat 
de beklaagde het recht moet worden 
gegarandeerd om zichzelf te verdedi-
gen. 

Saddam tijdens een verhoor 

 
Tot aan de inwerkingtreding van het 
SICT op 10 december 2004, had 
Saddam geen toegang tot een advo-
caat. Toch werd hij op 1 juli 2004 
voor de Irakese onderzoeksrechter 
gebracht. Door het einde van de be-
zetting en zijn overdracht aan de Ira-
kese regering was het statuut van de 
voormalige president veranderd van 
krijgsgevangene naar gewone gede-
tineerde. Als gevangene had hij het 
recht om in kennis te worden gesteld 
van de wettelijke gronden op basis 
waarvan hij werd vastgehouden en 
van de feiten die hem ten laste wer-
den gelegd. De onderzoeksrechter 
ondervroeg de beklaagde en steunde 
daarbij op de artikels 123 tot 125 
van de Irakese strafproceswet van 
1971. De tenlasteleggingen waren 
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zeer vaag en ruim, zonder gedetail-
leerde verwijzing naar de feiten die 
de beklaagde ten laste werden ge-
legd en naar wettelijke bepalingen. 

Hoewel artikel 123 van de Irakese 
strafproceswet niet voorziet in het 
recht op bijstand van een advocaat, 
is het een algemeen rechtsbeginsel 
dat een beklaagde hier recht op heeft 
in elke fase van de gerechtelijke pro-
cedure. 
 
Doodstraf? 

 
Volgens de Irakese strafwet van 
1969 kan de beklaagde worden ver-
oordeeld tot de doodstraf. Bovendien 
vereist die wet de verplichte uitvoe-
ring van de doodstraf binnen dertig 
dagen na het definitieve vonnis. In-
dien Saddam ter dood wordt veroor-
deeld in de Dujail zaak, wordt het de 
overige slachtoffers van de voormali-
ge president onmogelijk gemaakt om 
hem gestraft te zien voor de ten aan-
zien van hen begane misdaden. Het 
zou ook de indruk creëren dat het 
SICT het belangrijker vindt om Sad-
dam zo snel mogelijk ter dood te 
veroordelen in plaats van de waar-
heid omtrent zijn wandaden aan het 
licht te brengen.  
 
Hoewel de Irakezen de doodstraf als 
de meest geschikte straf beschou-
wen voor Saddam, zou de toepas-
sing ervan volgens sommige auteurs 
niet bijdragen tot het vredesproces in 
Irak. Zij vrezen dat het meer haat en 

terreur zal veroorzaken en bovendien 
nefaste gevolgen zal hebben voor het 
respect van de rule of law en de 
mensenrechten in Irak. Het afschaf-
fen van de doodstraf zou een positief 
signaal geven naar de bevolking, na-
melijk dat er vanaf nu enkel nog hu-
mane straffen worden opgelegd. De 
afschaffing van de doodstraf is poli-
tiek wenselijk maar niet wettelijk 
noodzakelijk. De toepassing van de 
doodstraf is geen schending van in-
ternationaal gewoonterecht. Staten 
beslissen zelf of ze zich aansluiten bij 
verdragen die deze praktijk verbie-
den.  
 

Besluit  

 
Justice being done, and being seen 
to be done, is the difference be-
tween a lasting peace and an interval 
between hostilities (Richard Gold-
stone) 
 
De grootste kritieken die worden ge-
uit ten aanzien van het SICT is aan-
gaande de onbekwaamheid van Ira-
kese rechters om op een eerlijke en 
onpartijdige manier een proces van 
dergelijke complexiteit te berechten 
en aangaande de noodzaak van in-
ternationale participatie ter verster-
king van de legitimiteit van het tribu-
naal. Een gemengd tribunaal zou het 
best aan deze kritieken tegemoet 
komen. In plaats van het SICT enkel 
te bemannen met rechters van Irake-
se nationaliteit, zou het statuut op-
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nieuw moeten worden aangepast zo-
dat ook internationale rechters, met 
ervaring in dergelijke zaken, kunnen 
zetelen in het tribunaal. De aanwe-
zigheid van internationale rechters 
kan ook de kwaliteit van de Irakese 
rechtsbedeling verbeteren en vermij-
den dat die terug onder regeringsin-
vloed komt te staan, zoals de gang-
bare praktijk wasonder Saddam. De 
Irakese minister van justitie stelt ech-
ter dat de aanwezigheid van interna-
tionale rechters de Irakese soeverei-
niteit en de waarde van de Irakese 
rechterlijke macht zal ondermijnen in 
plaats van ondersteunen.  
 
Het proces wordt zowel door de in-
ternationale als de Irakese gemeen-
schap gepercipieerd als een volledig 
door Amerika gedomineerd proces. 
Indien het SICT er niet in slaagt deze 
perceptie te veranderen kan dit ne-
faste gevolgen hebben voor het vre-
desproces in Irak. Het hof dient haar 
transparantie te verbeteren en haar 

werking toegankelijker te maken voor 
de bevolking van Irak. Indien het 
proces tegen de verantwoordelijken 
van de misdaden gepleegd tijdens 
Saddam’s regime wordt ervaren als 
eerlijk, transparant en onpartijdig, 
kan het een belangrijke stimulans be-
tekenen voor de vredesvorming in 
Irak en de ontwikkeling van de rule 
of law en de mensenrechten. Het tri-
bunaal kan een belangrijke rol spelen 
in de correcte optekening van de fei-
ten zodat ze historisch kunnen wor-
den vastgelegd. Het proces zou ook 
een precedent kunnen stellen en af-
schrikkend kunnen werken ten aan-
zien van andere leiders en regimes 
die zich schuldig (zouden) maken aan 
misdaden tegen de mensheid, oor-
logsmisdaden en genocide. Of het 
Irakees tribunaal in de huidige stand 
van zaken die rol zal kunnen vervul-
len valt echter te betwijfelen. 

 
Els De Mets 
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HET WATER VAN ISRAËL EN PALESTINA 
 

Schendingen van economische en sociale rechten verdienen anno 2006 meer 

aandacht naast de andere mensenrechten. In het Israëlisch-Palestijns conflict moe-

ten we binnen het kader van deze economische en sociale rechten, naast de vernie-

tiging van huizen en landbouwgebieden ook de Israëlische waterpolitiek viseren. 

Wat gebeurt er met grensoverschrijdende watervoorraden en watertekorten in een 

conflictsituatie? Wat is het belang van water voor een leefbare Palestijnse staat? 

Deze twee vragen vormen een essentiële component van het Israëlisch-Palestijns 

conflict. 
 

In Agenda 21, het lijvige VN-
referentiedocument op het gebied 
van alle problemen van duurzame 
ontwikkeling, lezen we het volgende: 
“Water is noodzakelijk in alle aspec-
ten van het leven. Het algemene ob-
jectief is te verzekeren dat we een 
aanbod van kwaliteitsvol water kun-
nen handhaven voor de volledige be-
volking van deze planeet.” Dit is 
alsnog een verre droom. Drinkbaar en 
kwaliteitsvol water is schaars, niet 
alleen in warme en dorre streken 
maar ook op vele andere plaatsen in 
de wereld. In het Midden-Oosten is 
de waterschaarste van een geheel 
andere orde dan in westerse maat-
schappijen. Bovendien hebben vele 
landen niet de technische mogelijk-
heden om een waterschaarste op te 
vangen en om de bevolking in geval 
van schaarste toch nog van voldoen-
de water te voorzien. Schaarste is 
dus een relatief begrip. Het aanbod 
van water is meestal constant. We 
beschikken over een aantal water-

voorraden en daar moeten we het 
mee doen. Problematisch is de stij-
gende vraag naar water. Oorzaken 
zijn toename van de wereldbevolking 
en economische groei in steeds meer 
landen. Bovendien is dit een proces 
dat nog maar in zijn kinderschoenen 
staat. Hoe rijker een land, hoe meer 
consumptiegoederen de economie 
produceert waarvan de consumptie 
ook waterverbruik inhoudt. Dit gaat 
van toilet, douche, bad en afwasma-
chine tot water om te koken, de wa-
gen te wassen, het gazon te be-
sproeien, het zwembad te vullen,… 
Kortom: toepassingen die kenmer-
kend zijn voor de moderne maat-
schappij. Daarbuiten wordt in de 
voedselindustrie en in de landbouw 
ook meer water verbruikt naarmate 
meer voedsel geproduceerd wordt, 
wat ook noodzakelijk door de stij-
gende wereldbevolking. Vandaag de 
dag wordt 70 procent van het bruik-
bare water op aarde gebruikt voor 
voedselproductie. Maar net zoals de 

28



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN JG13(2)GLOBAAL

welvaart ongelijkmatig verspreid is, is 
dit ook het geval voor de verdeling 
van water. In sommige ontwikke-
lingslanden is de waterconsumptie zo 
laag als 20 liter per persoon per dag. 
In België is deze 125 liter per per-
soon, in de VS 600 liter.  
 
De regio waar Israël en Palestina ge-
legen zijn, heeft te kampen met ex-
treme droogte. Volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie kampt een 
regio met ‘extreme waterschaarste’ 
wanneer het gemiddelde jaarlijks 
verbruik per persoon lager is dan 500 
m³. Israëli’s verbruiken gemiddeld 
350 liter water per persoon per dag. 
Toch laat deze beperkte voorraad in 
Israël een ‘westerse’ levensstijl toe 
doordat de schaarste opgevangen 
wordt via moderne infrastructuur. De 
Palestijnen moeten het stellen met 
een amper 50 liter per persoon per 
dag en sommige Palestijnse gebieden 
met slechts 19 liter. De snelle Pales-
tijnse bevolkingsgroei, overexploitatie 
door Israël en vervuiling van de aan-
wezige voorraden dreigen de 
schaarste nog problematischer te 
maken.  
 

De Israëlische waterpolitiek  

 
Het is duidelijk dat de watercrisis niet 
enkel een kwestie is van een beperkt 
aanbod. Water is het voorwerp van 
politieke en militaire strijd die langs 
Israëlische zijde tot doel heeft de on-
gelijke verdeling van het beperkte 

aanbod in stand te houden. Om een 
ongelijkheid in stand te houden in 
een gebied waar het water in ieder 
geval al schaars is, is een actieve 
waterpolitiek noodzakelijk. Aangezien 
een eerlijke verdeling van de huidige 
watervoorraden zou leiden tot een 
daling van het welvaartsniveau in Is-
raël, moet de Israëlische overheid 
kunnen beschikken over alle water-
voorraden in de streek om die op dis-
criminatoire wijze te verdelen en het 
haar eigen burgers mogelijk te maken 
in comfort te leven.  

Het meer van Galilea 

 
Het oppervlaktewater van het meer 
van Galilea ligt niet op Palestijns 
grondgebied. Toch zouden Palestij-
nen erover kunnen beschikken, aan-
gezien het water van het meer via de 
rivier de Jordaan naar Palestijns 
grondgebied stroomt. De bevolking 
van de Westelijke Jordaanoever kan 
over weinig tot geen water uit de ri-
vier de Jordaan beschikken. Een on-
afhankelijk Palestina zou nochtans 
een oeverstaat zijn. De Jordaan be-
hoort dus ongetwijfeld tot de natuur-
lijke hulpbronnen van het Palestijnse 
volk. De Jordaanvallei is een strate-
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gisch erg belangrijk gebied omwille 
van de schaarse watervoorraden. 
Daarom is de vallei ‘afgesloten ge-
bied’. De toegang wordt gecontro-
leerd door het Israëlische leger, dat 
het waterverbruik door de aanwezige 
joodse kolonisten dient te bescher-
men. Voordat het water van de Jor-
daan de grens van de Westelijke Jor-
daanoever bereikt, is al veel van het 
bruikbare water afgetapt door de Is-
raeli National Water Carrier, een ka-
naal dat water uit het meer van Gali-
lea vervoert van het vochtige noor-
den naar het droge zuiden van Israël. 
Het water dat anders vanuit dat meer 
in de Jordaan zou stromen en op die 
manier de Westelijke Jordaanoever 
zou bereiken, wordt nu afgeleid en in 
de richting van Zuid-Israël gestuurd. 
Wanneer de Jordaan de Westelijke 
Jordaanoever bereikt is de hoeveel-
heid water sterk gedaald en is de 
Jordaan niet meer dan een kleine ri-
vier. Daarom is de grondwatervoor-
raad van de bergaquifer, een ge-
steentelaag die water vasthoudt en 
zich bevindt onder Palestijns en Is-
raëlisch grondgebied, de enige grote 
bron van drinkwatervoorziening voor 
de Palestijnse bevolking van de Wes-
telijke Jordaanoever. Toch ligt het 
beheer van deze aquifer al sinds 
1967 bij de Israëlische militaire be-
zettingsmacht. In 1967 werden de 
Palestijnse watervoorraden ‘genatio-
naliseerd’ door Israël, dat de Weste-
lijke Jordaanoever bezette en deze 
gebieden beschouwde als joods 

grondgebied. Sindsdien werd dit ge-
bied door Israël erkend als basis voor 
een Palestijnse staat, maar werd de 
soevereiniteit nog steeds niet volle-
dig overgedragen. Zoals de over-
dracht van soevereiniteit over de 
Westelijke Jordaanoever aan de Pa-
lestijnse Autoriteit op vele vlakken 
zeer gedeeltelijk is, is ook het beheer 
van de watervoorraden nog steeds 
niet overgedragen en vallen de wa-
tervoorraden dus nog steeds onder 
de Israëlische waterwet van 1959. 
Het gevolg daarvan is dat de Pales-
tijnse watervoorraden nog steeds 
worden gebruikt voor de ontwikke-
ling van ‘het land’ waarmee wordt 
bedoeld de ‘joodse staat voor joodse 
burgers’, ook al valt de Westelijke 
Jordaanoever al lang niet meer onder 
de joodse staat. De aquifer bestaat 
uit drie delen die het water onder-
gronds doen stromen in drie richtin-
gen. De westelijke aquifer is gelegen 
onder het westelijke deel van de 
Westelijke Jordaanoever, maar doet 
water op natuurlijke wijze naar Israël 
stromen. Toch wordt slechts 6 pro-
cent van het beschikbare water ge-
bruikt door de Palestijnen; ongeveer 
3 procent van deze bron gaat naar 
joodse kolonisten en maar liefst 91 
procent wordt verbruikt door Israëli-
sche burgers in Israël. Dit is niet in 
verhouding tot het deel van de wes-
telijke aquifer dat onder Israëlisch 
grondgebied ligt en de hoeveelheid 
water die op natuurlijke wijze naar 
Israël stroomt. Dit geldt evenzeer 
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voor de noordelijke aquifer, die even-
eens op natuurlijke wijze water naar 
Israël vervoert. 28 procent van het 
water van de noordelijke aquifer gaat 
naar de Palestijnen, terwijl 69 pro-
cent naar watervoorziening in Israël 
gaat en 3 procent naar Joodse kolo-
nisten op de Westelijke Jordaanoe-
ver. De oostelijke aquifer ligt zo goed 
als volledig onder Palestijns grondge-
bied en stroomt in de richting van de 
Jordaan. Toch gaat slechts 40 pro-
cent van het water ervan naar de Pa-
lestijnen, terwijl nog 60 procent gaat 
naar Israëli’s.  

De Jordaan in Palestina 

 
Het waterverbruik op de Westelijke 
Jordaanoever is zeer ongelijk ver-
deeld tussen de overwegend Pales-
tijnse bevolking en de relatief weinig 
joodse kolonisten. Joodse kolonisten 
op de Westelijke Jordaanoever ver-
bruiken ongeveer de helft van het 
water van de aquifer, terwijl zij 
slechts 17 procent van de totale be-
volking uitmaken. Met andere woor-
den: meer dan 2 miljoen Palestijnen 
hebben evenveel water ter beschik-
king als 400000 joodse kolonisten. 
De vaststelling dat joodse kolonisten 

hun ‘westerse’ levensstijl meenemen 
naar de kolonies in Palestijns gebied 
heeft als absurd gevolg dat in één 
(joods) dorp op de Westelijke Jor-
daanoever zwembaden gevuld en ga-
zons besproeid worden, terwijl in een 
ander (Palestijns) dorp boeren niet 
genoeg water hebben om hun velden 
vruchtbaar te maken.  

Gevolgen voor de Palestijnen  

Het is duidelijk de Palestijnse econo-
mie onder deze omstandigheden niet 
tot bloei kan komen. Terwijl land-
bouw in de Israëlische economie 
slechts 2 procent van het BNP in-
neemt, gaat toch voor meer dan de 
helft van de waterconsumptie naar 
landbouw. Het water dat daarvoor 
nodig is, is voor een groot deel af-
komstig van Palestijnse watervoorra-
den, waardoor er te weinig water 
voorhanden is voor de Palestijnse 
landbouw. Met andere woorden: Is-
raël gebruikt een onevenredig groot 
deel van de Palestijnse watervoorra-
den om een marginale (maar traditio-
neel invloedrijke) sector van de Israë-
lische economie draaiende te hou-
den, terwijl de Palestijnen hun eigen 
watervoorraden niet ten volle kunnen 
gebruiken om een wezenlijke sector 
van de Palestijnse economie, name-
lijk landbouw, tot ontwikkeling te 
brengen.  

 
Meer dan 200.000 mensen op de 
Westelijke Jordaanoever, 12 procent 
van de Palestijnse bevolking, hebben 
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geen toegang tot waternetwerken en 
zijn zo afhankelijk van lokale bronnen 
en reservoirs. Ongeveer 66 procent 
van de bevolking haalt water uit put-
ten of koopt water van het West 
Bank Water Department. De huidige 
waterconsumptie per persoon op de 
Westelijke Jordaanoever ligt ver on-
der de norm van de Wereldgezond-
heidsorganisatie. Alleen al om de 
economie tot 2010 tot ontwikkeling 
te brengen, is er een extra 471 m³ 
per jaar nodig. Wegens de onder-
drukking van de huidige Intifada door 
het Israëlische leger is het onderhou-
den van de waterinfrastructuur zeer 
moeilijk geworden. Daardoor moes-
ten Palestijnen steeds meer terugval-
len op watervervoer met watertan-
kers om de afgescheiden gemeen-
schappen van water te voorzien. 
Maar het traject van die tankers ern-
stig wordt dan weer belemmerd door 
de Israëlische politiek van afsluiting 
van gebieden. Watertankers moeten 
een lange weg afleggen, wat resul-
teert in een waterprijs die aanzienlijk 
hoger ligt dan de prijs die joodse ko-
lonisten in hetzelfde gebied moeten 
betalen.  

Kinderen staan in de rij voor water 

Internationaal recht  

 
Het internationaal recht voorziet een 
aantal instrumenten die pleiten tegen 
de Israëlische waterpolitiek. De terri-
toriale soevereiniteit van volkeren 
over de natuurlijke hulpbronnen die 
zich binnen hun grenzen bevinden, 
werd erkend in verschillende resolu-
ties van verschillende internationale 
instanties. Bovendien is het voor een 
bezettende macht onrechtmatig de 
natuurlijke hulpbronnen van het be-
zette volk te gebruiken voor de ont-
wikkeling van de eigen bevolking. Is-
raël betwist haar status als bezet-
tingsmacht en dus ook de status van 
de Westelijke Jordaanoever als bezet 
gebied. Het grootste deel van de in-
ternationale gemeenschap be-
schouwt Israël wel als bezettings-
macht en erkent de ‘groene lijn’ tus-
sen Israël en de Westelijke Jordaan-
oever als grens voor de territoriale in-
tegriteit van dat deel van Palestina. 
De rechten van de Palestijnen op de 
natuurlijke hulpbronnen zijn dus er-
kend. Een akkoord over de soeverei-
niteit en controle over de watervoor-
raden wordt steeds uitgesteld tot een 
alomvattend akkoord bereikt wordt 
over het gehele conflict. De humani-
taire situatie van de bevolking van de 
bezette gebieden is echter zo kritiek 
dat een regeling van het watercon-
flict zich snel opdringt. Vooral sinds 
de laatste Intifada van 2000 is de si-
tuatie kritieker geworden. Israël 
wordt al sinds 1972 opgeroepen om 
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gevolg te geven aan resoluties van 
de Algemene Vergadering, de Veilig-
heidsraad en de Economische en So-
ciale Raad van de Verenigde Naties. 
De Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties erkent in resolutie 
1803 (XVII) van 14 december 1962 
voor de eerste maal het recht van 
volkeren en naties op permanente 
soevereiniteit over hun natuurlijke 
hulpbronnen: “Het recht van volkeren 
en naties op permanente soevereini-
teit over hun natuurlijke rijkdom en 
hulpbronnen, moet uitgeoefend wor-
den in het belang van hun nationale 
ontwikkeling en het welzijn van de 
bevolking van de Staat in kwestie.” 
Deze resolutie handelt nog niet speci-
fiek over Israël en er is nog geen 
sprake van bezette gebieden. In 
1972 stemt de Algemene Vergade-
ring echter een resolutie die het be-
ginsel van soevereiniteit over natuur-
lijke hulpbronnen expliciet in de con-
text plaatst van de bezette Palestijn-
se gebieden. Voor de internationale 
gemeenschap wordt het nu steeds 
duidelijker dat dit recht ook geldt 
voor deze bezette volkeren. Deze re-
solutie “…bevestigt het beginsel van 
permanente soevereiniteit van de be-
volking van de bezette gebieden over 
hun natuurlijke rijkdom en hulpbron-
nen.” Een jaar later bevestigt een 
volgende resolutie het recht van de 
volkeren wiens gebieden bezet wor-
den op permanente soevereiniteit 
over al hun natuurlijke rijkdommen. 
Daaraan wordt toegevoegd dat alle 

maatregelen die Israël neemt om de 
menselijke en natuurlijke rijkdommen 
van de bezette gebieden te exploite-
ren, onwettig zijn en onmiddellijk 
moeten stopgezet worden. De in-
houd van deze specifieke resolutie 
wordt bevestigd in 1974, 1976, 
1977, 1979, 1980, 1981, 1982 en 
1983. Van 1992 tot 1995 stemt de 
Algemene Vergadering resoluties die 
handelen over de steeds grotere druk 
van de joodse kolonisten op de na-
tuurlijke hulpbronnen van de bevol-
king van de bezette gebieden, wat 
een inbreuk zou zijn op het beginsel 
van soevereiniteit over natuurlijke 
hulpbronnen. Vanaf 1996 tot nu 
brengt de Algemene Vergadering 
jaarlijks deze inbreuken door de jood-
se kolonisten én door de Staat Israël 
onder de aandacht in nieuwe resolu-
ties. Steeds wordt ‘ernstige bezorgd-
heid’ geuit over de Israëlische exploi-
tatie van de natuurlijke rijkdommen 
van de gebieden bezet sinds 1967. 
Voor de eerste maal wordt ook expli-
ciet gewezen op de gedwongen af-
leiding van watervoorraden. Het be-
ginsel van permanente soevereiniteit 
wordt uitdrukkelijk bevestigd op het 
gebied van watervoorraden. Israël 
wordt verzocht deze voorraden als 
bezettende macht niet te exploiteren 
en uit te putten. Vanaf 1992 stemt 
ook de Economische en Sociale Raad 
van de Verenigde Naties elk jaar een 
resolutie over de economische en 
sociale gevolgen van de joodse kolo-
nies voor de Palestijnse bevolking 
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van de bezette Palestijnse gebieden. 
Daarin wordt ook de toe-eigening 
van Palestijnse watervoorraden ver-
oordeeld. Sinds 1992 wordt elk jaar 
een gelijkaardige resolutie gestemd. 
Zelfs de Veiligheidsraad heeft zich al 
uitgesproken over de waterpolitiek 
van Israël. In resolutie 465 van 1 
maart 1980 wijst de Veiligheidsraad 
op de nood aan maatregelen voor 
een onpartijdige bescherming van de 
watervoorraden. De Commissie van 
de Veiligheidsraad wordt ook opge-
roepen om de gemelde uitputting van 
de watervoorraden verder te onder-
zoeken met als doel de natuurlijke 
hulpbronnen van de bezette gebieden 
te beschermen. Dit doel is vandaag 
de dag nog niet bereikt, mede door 
de onwil van Israël om gevolg te ge-
ven aan zulke oproepen van de inter-
nationale gemeenschap. Net zoals de 
resoluties van de Algemene Vergade-
ring en de resoluties van de Econo-
mische en Sociale Raad verklaren de 
resoluties van de Veiligheidsraad 
eveneens dat de Vierde Conventie 
van Genève inzake de bescherming 
van burgers in oorlogstijd van toe-
passing is. 

Landbouwgebieden van Joodse kolonisten 

Wat is echter de bindende kracht van 
al deze resoluties? En wat laat Israël 
toe om de stemmen van de internati-
onale gemeenschap systematisch 
naast zich neer te leggen? Enerzijds 
hebben resoluties van de Algemene 
Vergadering geen juridisch bindende 
kracht. Het zijn louter aanbevelingen 
en dus gemakkelijk te negeren. An-
derzijds gaat er wel een sterk moreel 
signaal van uit, aangezien een resolu-
tie van de Algemene Vergadering ge-
acht wordt de visie van de meerder-
heid van de internationale gemeen-
schap te vertegenwoordigen. Boven-
dien kunnen bepaalde principes die er 
herhaaldelijk in worden afgekondigd 
de status van internationaal gewoon-
terecht krijgen dat wel bindend is 
voor alle staten. Internationaal ge-
woonterecht wordt afgeleid uit de 
praktijk van Staten en die praktijk 
kan blijken uit officiële verklaringen 
zoals resoluties van de Algemene 
Vergadering. Het beginsel van per-
manente soevereiniteit over natuurlij-
ke hulpbronnen, ook van de bevol-
king van bezette gebieden, kan door-
gaan als internationaal gewoonte-
recht omdat het al jaren uniform door 
verschillende staten wordt afgekon-
digd en aanvaard wordt als wet. In-
ternationaal gewoonterecht is door 
nationale en internationale tribunalen 
aanvaard als bron van international 
recht en is dus bindend. De herhaal-
delijke veroordelingen van de Israëli-
sche praktijken in resoluties verster-
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ken de norm en wijzen op het feit dat 
de norm algemeen aanvaard is. 

Dan zijn er nog de internationale ver-
dragen. Ten eerste is er artikel 1 van 
het Internationaal verdrag van 19 
december 1966 inzake economische, 
sociale en culturele rechten (geratifi-
ceerd door Israël op 3 oktober 
1991), dat bepaalt dat alle volkeren 
ter verwezenlijking van hun doelein-
den vrijelijk kunnen beschikken over 
hun natuurlijke rijkdommen en hulp-
bronnen. Bestaansmiddelen mogen in 
geen geval worden weggenomen. 
Ten tweede heeft Israël op grond van 
het internationaal humanitair recht 
ook bepaalde plichten als bezet-
tingsmacht. Het internationaal hu-
manitair recht voorziet dat een bezet-
tingsmacht verantwoordelijk is voor 
het handhaven van de veiligheid en 
de orde in de bezette gebieden en 
daarbij niet enkel rekening mag hou-
den met militaire noodzaak, maar ook 
met de noden van de plaatselijke be-
volking. Het verbod om de lokale 
hulpbronnen te exploiteren ten voor-
dele van de eigen bevolking en het 
eigen grondgebied is één van de ba-
sisprincipes van het internationaal 
recht dat van toepassing is op bezet-
ting. Van bijzonder belang in dit op-
zicht is artikel 55 van de Vierde 
Conventie van Den Haag van 18 ok-
tober 1907 inzake de wetten en ge-
woontes van oorlogvoering op het 
land. Israël is geen partij bij dit ver-
drag, maar de regels die erin vervat 
zijn, maken deel uit van het interna-

tionaal gewoonterecht, dat ook voor 
niet-partijen bindend is. Verplaatsba-
re eigendommen die voor militaire 
doeleinden (vervoersmiddelen, wa-
pens) kunnen worden gebruikt, kun-
nen zonder compensatie in bezit 
worden genomen. Natuurlijke hulp-
bronnen zoals olie –en watervoorra-
den worden echter beschouwd als 
onverplaatsbare eigendommen, die 
de bezettingsmacht enkel mag behe-
ren en dit niet ten voordele van de 
eigen bevolking en het eigen grond-
gebied. De hulpbronnen zelf moeten 
gehandhaafd worden en elk waarde-
verlies moet worden gecompenseerd. 
De eigendom ervan blijft bij de over-
heid van de bezette gebieden. Ten 
derde is er de UN Convention on the 
Law of the Non-navigational Uses of 
International Watercourses, die in 
1997 werd aangenomen na een 
stemming in de Algemene Vergade-
ring. Dit verdrag regelt het gebruik 
van grensoverschrijdende waterwe-
gen. Israël leidt, zoals gezegd, water 
van de Jordaan af via een kanaal 
vanuit het Meer van Galilea, zodat er 
voor de Westelijke Jordaanoever niet 
veel meer overblijft. Een oeverstaat 
kan niet zomaar willekeurig gebruik 
maken van het deel van de rivier dat 
op haar grondgebied ligt. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met 
de gevolgen van dat gebruik voor 
andere oeverstaten. Dit geldt ook 
voor het meer van Galilea. Dat meer 
ligt op Israëlisch grondgebied. Toch 
mag Israël niet zomaar beschikken 
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over het water van het meer indien 
dit nadelige gevolgen heeft voor an-
dere staten die de watervoorraad uit 
die bron delen. Dit beginsel is opge-
nomen in artikel 6 van het vermelde 
verdrag. Omdat de internationale sta-
tus van de bezette Palestijnse gebie-
den nog niet vaststaat, kan Palestina 
nog geen partij worden bij internatio-
nale verdragen. Daarbuiten is Israël 
de enige oeverstaat van de Jordaan 
die geen partij is bij dit verdrag. Israël 
stemde in de Algemene Vergadering 
niet tegen, maar onthield zich. Bo-
vendien verklaarde de vertegenwoor-
diger van Israël tijdens de onderhan-
delingen wel akkoord te zijn met de 
inhoud van het vermelde artikel 6. 
Het verdrag is nog niet in werking 
getreden.  

Rabin, Clinton en Arafat bij de ondertekening 

van de Oslo-akkoorden 

 
In het Oslo Interim Agreement van 
1995 maakten Israël en de Palestijn-
se Autoriteit een aantal voorlopige en 
beperkte afspraken inzake water-
voorziening. In artikel 40 van dit ak-
koord lezen we dat Israël de Pales-
tijnse waterrechten op de Westelijke 

Jordaanoever erkent. Een regeling 
van de modaliteiten van de uitoefe-
ning van die rechten werd echter uit-
gesteld tot de onderhandelingen over 
de permanente status van de bezette 
Palestijnse gebieden. Toch verbinden 
beide partijen er zich toe om in de 
tussentijd samen te werken in het 
beheer van de watervoorraden van 
de Westelijke Jordaanoever. Dit 
houdt in dat de huidige kwaliteit en 
kwantiteit van het water moet ge-
handhaafd worden en dat het water 
moet gebruikt worden op een duur-
zame manier om het verbruik in de 
toekomst niet in gevaar te brengen. 
In het akkoord wordt met geen 
woord gerept over een herverdeling 
van de watervoorraden, wel over het 
zoeken naar nieuwe bronnen.  

Dan maar op zoek naar nieuwe bron-
nen?  

Israëli’s én Palestijnen zullen moeten 
beseffen dat er nooit stabiliteit zal 
zijn zonder dat de economische en 
sociale noden van beide bevolkingen 
voldaan worden. De groeiende be-
volking, de nood aan economische 
ontwikkeling, vooral voor de Palestij-
nen, en de groei van waterverbrui-
kende sectoren zal de druk op de be-
perkte watervoorraden echter nog 
groter maken. Daarom moet naar an-
dere bronnen en watervoorraden ge-
zocht worden. De ideeën die in het 
verleden op tafel zijn gelegd, liggen 
in de koelkast omwille van de ge-
spannen politieke relaties. Er is één 
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project waarover wel al onderhandeld 
wordt tussen Israël, de Palestijnse 
Autoriteit en Jordanië: de constructie 
van kanalen en tunnels van de Rode 
Zee naar de Dode Zee. Het Rode 
Zee-Dode Zee Kanaal is een systeem 
van watervervoer dat wordt ontwor-
pen om water van de Rode Zee naar 
de Dode Zee te brengen. Dit project 
wil twee vliegen in één klap slaan: 
milieubescherming en economische 
ontwikkeling. Het is waarschijnlijk de 
enige nog resterende oplossing om 
de Dode Zee te redden van volledige 
uitdroging, maar bovendien kan het 
project de drinkwatervoorziening in 
het gebied verbeteren door ontzil-
tingsinstallaties. Op die manier zou 
een aanzienlijke hoeveelheid kwali-
teitsvol drinkwater kunnen geprodu-
ceerd worden dat kan gebruikt wor-
den in industrie en landbouw. Pijplei-
dingen zouden dit water kunnen 
transporteren van de Dode Zee naar 
bevolkte gebieden in Jordanië, Israël 
en de Westelijke Jordaanoever. 

Het belang dat deze drie overheden 
bij dit project hebben, verschilt ech-
ter. Voor Israël gaat het vooral om 
industriële belangen en conservatie 
van de Dode Zee. Daarom is Israël 
vooral geïnteresseerd in het kanaal 
van de Rode naar de Dode Zee en 
minder in de pijpleidingen die uitge-
droogde streken van drinkwater kun-
nen voorzien. Jordanië en de Weste-
lijke Jordaanoever zien er een oplos-
sing voor het drinkwaterprobleem in. 
Ondanks het feit dat het project in 

1995 werd opgezet als deel van een 
geïntegreerde economische ontwik-
keling in de regio, bestaat er onenig-
heid over de modaliteiten van de uit-
voering. Onlangs kwam er echter wel 
een toezegging van de Wereldbank 
om een studie te financieren over de 
haalbaarheid en de impact van het 
vervoer van water van de Rode Zee 
naar de Dode Zee. Tijdens een sa-
menkomst tussen Jordaanse, Israëli-
sche en Palestijnse delegaties en de 
internationale donoren Europa, Japan 
en de VS waren de partijen het eens 
over het belang van een goede sa-
menwerking om de uitdagingen voor 
het milieu én de drinkwatervoorzie-
ning het hoofd te bieden.  

Ondanks de humanitaire crisis van de 
bevolking van de bezette gebieden is 
een oplossing voor het waterpro-
bleem nog niet in zicht. Het water 
dat in de regio aanwezig is, is onvol-
doende om voor beide partijen een 
sterke economische groei mogelijk te 
maken. In de huidige situatie gaat de 
Israëlische economische ontwikkeling 
ten koste van die van de Palestijnen. 
Dit is uiteraard geen duurzame situa-
tie. De gelijke verdeling van het hui-
dige aanbod zou de situatie van de 
Palestijnen verbeteren en is daarom 
alleen al nastrevenswaardig. Het is 
echter zeer onwaarschijnlijk dat de 
Israëli’s zullen instemmen met een 
verminderde waterconsumptie. Bo-
vendien is dit geen duurzame oplos-
sing voor waterconsumptie in de re-
gio op lange termijn. Zelfs na herver-
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deling van de beschikbare watervoor-
raden zouden beide partijen nog ge-
confronteerd worden met de 
schaarste en dit zou leiden tot nieu-
we spanningen. Israël en de Pales-
tijnse autoriteit zijn er zich van be-
wust dat naar andere duurzame op-
lossingen moet worden gezocht. 
Omdat beiden afhankelijk zijn van 
dezelfde watervoorraden zal er geen 
duurzame oplossing zijn zonder sa-
menwerking. Beide partijen moeten 

inzien dat hun toekomst verweven is. 
En beide partijen zullen gelijke toe-
gang moeten hebben tot water, al 
zullen daarvoor nieuwe voorraden 
moeten gecreëerd worden. In een 
conflictsituatie waarin vele andere 
belangen spelen, is dit even moeilijk 
als noodzakelijk.  

Pieter Stockmans (MO*) 
 

Dit interview verscheen eerder op de website van 
MO* Magazine

 

 
MACROECONOMICS OF STAGNATION IN 

EUROPE 
Lucas Lenchant explores the relationship between technology and labor produc-
tivity: Europe versus America. 
“It [Europe] must move fast in order to keep up with international competition. It 
must increase innovation and research to support tomorrow’s jobs. … France’s 
proposal is to mobilise the European Investment Bank to double community re-
search capabilities. Let us set up with the bank an instrument endowed with 
€10bn which, by leveraging public and private co-funding, will generate an addi-
tional €30 bn in research and innovation projects up to 2013.” 

In this excerpt from a letter pub-
lished in 26 leading European news-
papers on October 26, French Presi-
dent Chirac clearly calls for a rein-
forcement of European innovative 
capacities. At the same time it 
shows how little Europe feels at ease 
nowadays with its low growth level 
and annex low productivity of the 
past years. Europe has shown to be 
unable to produce innovation-based 
growth, which is crucial when cop-

ing with increasing international 
competition. Studies have shown 
that even though Europe’s productiv-
ity growth has been higher than in 
the United States during the last 
three decades, it seems lagging be-
hind the US at present. Although the 
EU experienced the so called ICT-
revolution in the mid-nineties, as did 
the US, it failed to translate the in-
novations that came along into a 
higher productivity growth. In this 
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respect, it seems, as Daveri put it, 
that the Solow Paradox (on the lack 
of correlation between ICT invest-
ment and productivity growth) 
moved from the US towards Europe. 
 
It seems that the European model 
worked well for catching up with the 
US after the huge losses suffered 
during World War II but isn’t really 
able to face the challenges of current 
economic globalization. As a conse-
quence, Europe is lagging behind in 
(labour) productivity. 
 
If European productivity was on av-
erage the same as in the US during 
the nineties, this was due to a first 
half decade in which Europe’s 
growth was higher than in the US 
(1.36% per year in the EU vs. 
0.74% in the US) and a second half 
in which the US surpassed largely 
European growth rates (with 1.39% 
per year in the US vs. 0.72% in the 
EU). During the second half of the 
1990s Europe showed in fact a de-
cline of labour productivity growth 
while the opposite happened in the 
US. This might indicate that Europe 
did not benefit to the same extent 
from the productivity increases from 
ICT as did the US. 
 
The role of ICT-concerned industries 

in productivity growth 

 
The major part of macroeconomic re-
search that was carried out con-

cluded that ICT was to be held re-
sponsible for much of the increase in 
productivity growth of the last dec-
ade. Three main possible approaches 
can be found in order to better un-
derstand this phenomenon. While the 
first approach focuses on the pro-
duction of ICT, the second does so 
on the application of ICT in indus-
tries. A third view stresses factors 
that reside outside the spectrum of 
ICT industries.  
 
Studies have shown that US produc-
tivity has grown faster than in the 
EU because of larger employment 
share in the ICT producing sector 
and faster productivity growth in 
service industries that make inten-
sive use of ICT. Rapid ICT-adoption 
was the basis of accelerating produc-
tivity growth in the US as from the 
mid-nineties. This spectacular pro-
ductivity increase has occurred at 
the same time with the widespread 
diffusion of ICT throughout almost 
the entire economy.  
 
It does however not mean that 
Europe from its side didn’t engage 
itself in the ICT-revolution. Moreover, 
most European countries are heavily 
investing in ICT equipment but the 
ICT-share in total investment in the 
EU remains much lower than in the 
US. A direct result is that ICT con-
tributes nearly twice as much to la-
bour productivity growth in the US 
as it does in the EU. However, ICT-
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producing industries represent only a 
relatively small part of the economy. 
Therefore, in order to get a more ac-
curate view of the transatlantic 
growth differences, it is necessary to 
take into account the impact on pro-
ductivity of those industries that rely 
heavily on the use of ICT. 
 
According to van Ark et al., the larg-
est contributor to the overall produc-
tivity growth difference between the 
EU and the US is the ICT-using ser-
vice sector. Indeed, the US has 
grown faster because of a dual ef-
fect: a larger producing ICT-sector 
and a faster growth in services in-
dustries that make intensive use of 
ICT. Three major industries were re-
sponsible for this enormous leap 
forward in productivity growth: 
wholesale trade, retail trade and fi-
nancial securities (intermediation). 
 
As a matter of fact, if the driving 
force for growth is surely production, 
its application and use in other indus-
try branches and production proc-
esses have shown to be even more 
important. As such, most of the ac-
celeration of productivity growth in 
the US can be traced to ICT-using 
services industries (more than 50%). 
When looking at the data for labour 
productivity growth in ICT using ser-
vice sectors, one can notice substan-
tial differences between the US and 
the EU: 5.4% in the US vs. only 
1.4% in the EU over the period 

1995-2000. This is especially impor-
tant given that the sector represents 
no less than 26% of US GDP and 
21% of European GDP. If we break it 
down to the sector level, those re-
markable differences seem to come 
from three main branches; again: re-
tail trade, wholesale trade and secu-
rities.  
 
Although anno 2001 Europe, as a 
whole, seems to have caught up 
with the US in terms of ICT-
diffusion, the new technologies did 
only contribute modestly, if at all, to 
a productivity increase in Europe. In-
deed, ICT-diffusion alone is not suf-
ficient. In order to launch a substan-
tial productivity growth, you also 
need profound organizational 
changes in production processes that 
are carried out in parallel with impor-
tant investment in ICT. It was a 
higher degree of investment in ICT in 
the US than in Europe in the second 
part of the nineties that triggered 
higher labour productivity growth in 
the American ICT-using sectors. 
Spending on ICT (diffusion) does cer-
tainly differ from investing in ICT 
(oriented towards R&D), which 
Europe did not do enough in the 
past. Even today investment in inno-
vation remains problematic as recent 
evidence showed that European 
firms lag behind the US (and even 
Asia) in funding innovation.  
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Non-industry related causes for pro-

ductivity growth 

 
The American sharp productivity 
growth is based upon rapid techno-
logical changes in the ICT-producing 
industries and rapid ICT-investment 
in other parts of the economy which 
led to a more intensive use of ICT in 
general. However, besides heavy in-
vestment in ICT, large complemen-
tary investments in intangible assets 
like the organization of firms are 
equally crucial in order to obtain pro-
ductivity gains.  
 
In this light, one might wonder why 
ICT-using services industries have a 
faster growth in the US than in the 
EU. Since the market for ICT-goods 
and software is essentially global, it 
is rather unlikely to be a matter of 
insufficient access to new technolo-
gies in the EU. Moreover, the strong 
performance of telecommunications 
in the EU indicates there are certainly 
opportunities to benefit from new 
technologies (cf. widespread and ef-
ficient wireless telephony in Europe). 
Yet, structural obstacles, such as 
regulations, in product and labour 
markets seem to hinder European 
businesses to fully profit from the in-
novations of ICT. For instance, limits 
on shopping hours, tight transport 
regulations as well as strict labour 
regulations such as restrictive hiring 
and firing rules (and also regulations 
such as the 35-hour work week in 

France) prevent producers to organ-
ize their organizations as to benefit 
fully from ICT. Also, entry barriers to 
the European market for non-EU 
firms tend to lower the innovation 
incentives since competitive pressure 
is topped off. Also the heterogeneity 
of regulation among European coun-
tries figures as an impediment to 
Europe’s productivity. Notwithstand-
ing its disadvantages, regulation can 
also be productivity enhancing. The 
rapid take-off of wireless technology 
in the EU, stimulated by the Euro-
pean Commission, is a clear example 
of such positive influence.  
 
The European trend towards deregu-
lation creates new opportunities to 
improve European labour productivity 
as well. For example, European 
norms allowing for larger truck sizes 
made greater labour productivity pos-
sible. Notwithstanding the European 
Commission’s policy of gradual de-
regulation, Europe is still far more 
regulated than the US. 
 
There are also other structural im-
pediments which lead to a lower 
cross-fertilization between labour 
productivity and technology. If in the 
United States there are a couple of 
high level research poles, such as the 
Boston area and Silicon Valley, simi-
lar highly productive (in terms of in-
novation) regions are more or less 
absent in Europe. These American 
innovation poles are characterized by 
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close cooperation between top-
universities and the private sector 
which generates considerable spill-
over effects. Because of insufficient 
cooperation between firms and uni-
versities, those effects are signifi-
cantly limited in Europe. 
 
And then there are other hypotheses 
which do not focus on the ICT-factor 
at all. Blanchard seems to be the dis-
sonant voice among the many pes-
simistic commentators on Europe’s 
lagging behind on the US in terms of 
(ICT-related) productivity. He even 
remains relatively optimistic: “over 
the last thirty years, productivity has 
been much higher in Europe than in 
the US. Productivity levels are 
roughly the same today in the EU 
and the US.” According to Blanchard 
the main difference resides in the dif-
ferent amount of hours worked on 
both sides of the Atlantic. Indeed, if 
relative hours worked had remained 
unchanged, the EU would now have 
the same income per capita as the 
US. Studies have shown that 
whereas relative EU labour productiv-
ity increased, the relative amount of 
hours worked decreased in more or 
less the same proportion. As a result, 
the relative GDP per capita remained 
the same in general.  
 
As the decrease reflects a fall in 
hours worked per full-time worker, 
Blanchard argues it is a choice which 
is voluntarily made by the workers 

themselves. Then rises the question 
why there’s such a large decrease in 
hours worked per person? The an-
swer appears to be rather simple: 
Europe used part of its productivity 
growth to increase leisure rather 
than income. The US has done the 
contrary. It seems thus that there is 
a fundamental different vision on the 
relation between work and leisure in 
Europe when compared to the USA. 
Contributing factors to this trade-off 
between work and leisure might be 
found among others in European la-
bour market institutions. Although 
substantial disparities among Euro-
pean countries, labour taxation is 
relatively high in Europe. This ren-
ders the incentive to work less at-
tractive and effective. The same 
goes for relative high unemployment 
benefits and numerous profitable 
early retirement programs. Those 
factors contribute to the fact that 
European unemployment rates tend 
to be higher than in the United 
States.  
 
The downward trend of the European 
economy in the second half of the 
nineties would not have caused such 
commotion if it would not have 
taken place in the light of the strong 
performance of US productivity 
growth. However, despite the opti-
mistic view of certain economists 
such as Blanchard, it seems Europe 
needs to come to grips with the fast 
changing technology environment 
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imbedded in the process of accelerat-
ing (economic) globalization. The 
causes of its slowdown in the sec-
ond half of the nineties are most 
probably a mixture of the arguments 
advanced here above even though a 
lack of investment in innovation ap-
pears to be particularly problematic. 
Although Europe was not fatally hit 
by the recession, it has most cer-
tainly lost a valuable opportunity to 
make a huge step forward. 
 
Initiatives such as the one proposed 
by President Chirac may well be ef-
fective in the short run but might 
turn out to be no more than symp-
tom fighting in the long run. Europe 
will need more structural changes as 
to enhance considerably the genera-

tion of innovation as well as a well 
monitored implementation of its re-
sults. Higher education as well as se-
rious investment in research certainly 
have a crucial role to play in this 
move forward. Moreover, with au-
thorities, be it at the national or 
community level, paving the way in 
regulatory and legal terms, top-
universities and the private sector 
need to bundle their forces in order 
to create synergies and progress in 
the field of innovation. Only under 
these circumstances will Europe be 
able to confront the 21st century and 
its challenges in a more firm way 
than it was able to do in the second 
half of the nineties. 
 

Lucas Lenchant
 
 

SOBERING PROSPECTS FOR THE FUTURE 
 

Today in the newspaper I read entre-
preneur’s sentiment in Belgium is at 
its best level in five years; ‘euphoric’ 
is the word they mentioned. This 
might not sound like the most inter-
esting news to some of you, but to 
me… Well, it made me smile.  Oil 
prices are soaring, Belgian companies 
are being acquired by foreign inves-
tors, others are going bankrupt or are 
moving away to cheaper countries 
that aren’t afraid to sell out their 
employees to the benefit of foreign 
companies! But the absolute worst 
sign has been given by our national 

pride, the flagship of our local/global 
economy: InBev, which produces our 
Stella, Jupiler, Hoegaarden and other 
beer, is increasing prices and fleeing 
expensive Belgium under Brazilian 
reign. If selling beer is no longer prof-
itable, there has to be something se-
riously wrong with the world. It 
might be that InBev employees drink 
too much at work, or they don’t 
drink enough after work. But most 
likely students no longer get drunk. 
Nevertheless, our entrepreneurs are 
euphoric. One wonders what they 
drink at lunch… 
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In the globalising European Union, 
one country’s problems are problems 
for the others as well. Lousy profits 
for Belgian brewers hence imply 
cash-flow problems for French wine-
makers. But French winemakers, 
contrary to Belgian brewers, do stay 
patriotic in these times of globaliza-
tion. As you all know, cheap French 
wine no longer sells. Autralia, South-
Africa, Chili and California all export 
wine that’s cheaper and better.  
If the winemakers were Belgian, it 
would just be a matter of time before 
they would break down and flee the 
country to make their wine else-
where. But no, as I said, the French 
are patriotic, stay in France and 
choose a more ‘creative’ solution: 
they go into strike and demand more 
subsidies from their government to 
make wine-making profitable again. 
If Jacques and Dominique want their 
nice glass of red wine at lunch, they 
better raise subsidies and get their 
winemakers going. Now that’s patri-
otism, I say! A law is passed to sub-
sidize the winemakers, to guarantee 
jobs, and another one to impose 
minimum volumes of French wine 
each ‘citoyen’ has to drink, to ensure 
all wine is sold. Entrepreneurs, as a 
consequence, are in France equally 
happy to those in Belgium. 
 
These drunk entrepreneurs however, 
will have a not so pleasant experi-
ence when driving home: alcohol 
controls. As a fact, a lot of this alco-

holic misery that hits Europe today is 
due to recent road regulations: regu-
lar fines for drunk driving have made 
Europeans afraid of drinking. No 
longer one bottle a man but one 
glass a man when going out, such a 
thing has to have some implications 
on sales. But the roads are safer and 
the people sober. What’s more, so-
ber people work harder and more ef-
ficient, which is good for the econ-
omy. Entrepreneurs have to hire less 
people to do equal work, so they 
make more profit. And yet again, the 
entrepreneurs are euphoric.   
 
But I’m not equally optimistic: brew-
eries and wineries will have to close 
down. Winemakers and brewers lose 
their job, get depressed, and start 
drinking… With disastrous results on 
road safety. The busiest entrepre-
neurs, that drive around from one 
meeting to another, will all get killed 
in car accidents with drunk drivers, 
such that only the lazy and sick will 
survive. In a few years time, ‘defait’ 
will be complete: the economy will 
be dead and there will be no more 
alcohol to help forget our worries, 
since all breweries and winemakers 
are bankrupt. So let’s celebrate the 
joyous times ahead of us, and crack 
up a bottle of tasty Australian wine! 
 

 
Jo De Cock 
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