
 
 

 



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  JG14(1) GLOBAAL 

 

   
 1 

Globaal Jaargang 14 No2 – May 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact-information: 
KIB  
p/a  dept. Politieke Wetenschappen 
Van Evenstraat 2B 
3000 Leuven 
KIB@student.kuleuven.ac.be 
Fax: 016/323088 
 
General inquiries 
pieter_stockmans@hotmail.com 
 
Editor-in-chief 
Pieter Stockmans 
 
Editors 
Marian Cramers 
Pieter Stockmans 
Koen Vanhoutte 
 
Layout 
Xander Stockmans 
 
Responsible publisher 
KIB 
 
Contributors for this issue 
Kimberly Verthé 
Edith Drieskens 
Nico Van Dijck 
Bart Kerremans 
Paola Tejada 
Daan Janssens 
Irene Khan / Amnesty International Flanders 
Hedwig de Smaele 
Jan Carmans 
Jos de la Haye 
Els Traets 
Brigitte Herremans 

KIB  – ON-LINE 
Find us on the net at www.kib.be   
Register at the KIB-mailinglist to stay 
informed on all KIB-activities. 
 
Globaal:   
Through this magazine, KIB attempts to offer a 
forum for students that wish to express 
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 Articles will not be 
published anonymously and the authors take 
full responsibility. The board of KIB retains the 
right to refuse, shorten or edit all articles. 
 

 

                                                                                                                             

Contents 
 

 

EDITORIAL 

Letter from the presidents - 2 
 

BELGIË EN DE WERELD 

Europese arbeidsmigratie naar België - 3 
Roma in knelpuntsituaties 

België in de VN-veiligheidsraad - 6 
Zoeken naar een Europese dimensie 

 

HUMAN RIGHTS ISSUES 

Globalisation and mining - 11 
The flip side of the mining boom  

Interview with Peruvian peasant leader - 15 
“We might be poor, but we are also dignified” 

Lecture by the secreary-general of Amnesty International - 18 
Activists and academics: coalition for change?  

Russian press freedom - 22 
Russian press under pressure  

 

CONFLICTEN 

Private militaire firma’s (PMF) - 26 
Oorlog in onderaanneming  

 

MIDDEN-OOSTEN 

Kwalificatie van het conflict tussen Israël en Hezbollah - 31 
Een nieuwe uitdaging voor rechtstak in ontwikkeling  

Israël en de Palestijnen - 37 
Vrede zonder toegevingen  

Reportage van een bezoek aan Hebron – 40 
Het leven zoals het is: Hebron 

Report of a journey through the Sinaï desert  - 47 
Lost inbetween emptiness and eternity  

 

 

 

 

 
 



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  JG14(1) GLOBAAL 

 

   
 2 

EDITORIAL 

Letter from the presidents 
 

Dear reader/KIB-member, 

 

Another academic year has flown by, so it’s time to 

make up the balance. With 162 members, 18 

successful activities and a dedicated Globaal-team 

having put together some very nice Globaal-

editions, we can be proud of this year. We might 

not have been able to get our hands on ministers 

and ambassadors, but we managed to offer a 

varied agenda of debates and lectures pulling the 

attention of students to very ‘hot items’. Yet, our 

biggest pride lies not in the activities we organised, 

but in the extended board we succeeded in 

creating. It was this group of dedicated people who 

was responsible for the accomplishments we just 

mentioned. Every single boardmember attributed in 

his/her own way and therefore we are very 

grateful. On a more personal level, the importance 

of a good board is even more worth mentioning. 

Apart from the extra lines on our cv’s resulting from 

the experience we all gained by organising our 

activities, we take with us memories of the people 

we worked and partied with for a whole year. If 

you, reader or KIB-member, are interested in 

joining our board, don’t hesitate to get into contact! 

We would like to thank you and the rest of our 

audience for the continuing support and for coming 

to our debates, lectures and other activities. This 

remains the biggest motivation for us to keep this 

six decades old organisation alive!  

On the cover of this Globaal-edition we put the 

old conflict between economic growth and poverty 

reduction. Foreign companies exploiting natural 

resources of developing nations at the expense of 

local communities and the environment. Nothing 

new, you say? Might be, but it remains important 

enough to highlight, since the term ‘sustainable 

development’ has become all too familiar in 

declarations and statements alike, but in practice, 

development seems far from sustainable in some 

parts of the world where a lot of money is to be 

made. We examine the specific case of mining in 

Northern Peru. Also human rights in general are 

still being trampled upon worldwide. Russia 

remains at the forefront of Globaal’s examinations. 

This time, the freedom of the press is examined. 

Amnesty International’s secretary general Irene 

Khan is also pointing her finger towards nations in 

the west, who are willing to sacrifice freedom all 

too easily for security considerations based on fear 

of the other. Also about fear, is the article on 

Roma-immigration. About fear of a mass 

immigration after the accession of their countries to 

the European Union, and the lack of chances they 

get on our labour market resulting from that fear.  

We are also witnessing the rise of private military 

companies and their very doubtful role in making 

conflicts last. Sadly, war is in the commercial 

interest of some. A recent war, the one between 

Israel and Hezbollah we are examining from a 

legal perspective. Read how a conflict in which 

thousands of innocent people died, can be 

interesting for a branch of international law that is 

still evolving as we speak. From a political 

perspective, we are looking into Israel’s 

unwillingness to engage into a lasting peacedeal 

with the Palestinians, if that peace would entail 

making concessions. Will Belgium speak out for a 

lasting peace in the Middle-East, now that it is a 

member of the UN security council? That is very 

doubtful. But here, you can read what Belgium will 

do. We close this Globaal with two personal stories 

of two intruiging places: Hebron, a city in the 

occupied West Bank, and the South Sinaï-desert 

of Egypt.   

 

Wouter Vermoesen, president of KIB 
Pieter Stockmans, chief editor of Globaal
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Europese arbeidsmigratie naar België  

Roma in knelpuntsituaties 
 

door Pieter STOCKMANS en Kimberly VERTHÉ 
 

 
 

Op de rechten verbonden aan het EU-

burgerschap staan nog heel wat beperkingen, 

vooral wat toegang tot de arbeidsmarkt betreft. 

OCMW's krijgen daardoor steeds meer 

steunaanvragen van Slovaken, Roemenen en 

Bulgaren. Onder hen zijn veel Roma, vaak op de 

vlucht voor etnisch geweld en discriminatie in 

Oost-Europa. Zij zijn ook hier de grootste 

slachtoffers.  

'Op een dag staken skinheads het huis van 

één van mijn vrienden in brand terwijl hij sliep. 

Het huis ontplofte. Een paar weken later ben ik 

naar België vertrokken', vertelt Radovan 

Jantsko, een Slowaakse Rom die in een Gents 

kraakpand woont. Hij is hier nu een jaar en toont 

zijn blauwe kaart waarop 'zelfstandige' staat 

vermeld, goed voor een definitieve verblijfstitel.  

Na de val van het communisme tierde 

discriminatie tegen Roma weer welig en 

openlijk. In de loop van de jaren negentig steeg 

het aantal Roma-asielzoekers in België dan ook 

even snel als het etnisch geweld en de 

discriminatie in hun landen van herkomst. Toen 

hun landen in 2004 en 2007 lid werden van de 

Europese Unie verbleven hier al ongeveer 3000 

Slowaken en zo een 10.000 Roemenen, 

waaronder vele Roma. Zij werden plots EU-

burger, maar dat betekende nog lang niet dat zij 

automatisch ook recht op arbeid hadden in ons 

land. 

De meeste oude lidstaten vreesden immers 

een nieuwe migratiegolf die een 'ernstige 

verstoring van hun arbeidsmarkt' zou 

veroorzaken. Daarom sloten zij hun arbeids-

markten gedurende een overgangsperiode 

geheel of gedeeltelijk af voor nieuwe EU-

burgers. Tussen 2004 en 2006 bood in België 

enkel het zelfstandigenstatuut een uitweg. De 

Roma die hier al jaren verbleven, zagen hun 

kans schoon om met een zelfstandigenstatuut 

als EU-burger hun verblijf te regulariseren. 

Zonder het te beseffen kwamen ze daarmee 

terecht in een bureaucratisch web dat tot 

schrijnende toestanden leidt.  

 

Oncontroleerbare zelfstandigen 
Door een gebrek aan financiële middelen en de 

vereiste bekwaamheidsattesten maken arme 

Oost-Europeanen, waaronder nogal wat Roma 

die in Oost-Europa ook in het onderwijs worden 

gediscrimineerd, geen schijn van kans om het 

als zelfstandige te redden in ons land. Toon 

Machiels, woonwagenwerker van het eerste uur: 

'Zij trappen in een val. Het Europese beleid 

schept de verkeerde verwachting dat men vanaf 
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nu met een zelfstandigenstatuut plots legaal kan 

verblijven en werken in West-Europa. In realiteit 

is het erg moeilijk om werk te vinden doordat de 

toegang tot de arbeidsmarkt zo beperkt is.'  

 

‘Het Europese beleid schept de 
verkeerde verwachting dat men vanaf 
nu met een zelfstandigenstatuut plots 

legaal kan verblijven en werken in 
West-Europa.’ 

 

De Slowaakse Petra Ruppek, een Gentse 

Romni, getuigt: 'Wij verblijven al 6 jaar in België. 

Mijn man Michael en ik hebben als zelfstandig 

krantenverdeler gewerkt. We verdienden hooguit 

400 euro per maand. Bovendien moesten wij als 

zelfstandigen sociale bijdragen betalen. Elke 

maand hielden wij 100 euro over om iets te 

huren. We hebben onze zaak uiteindelijk 

moeten opdoeken. Maar wij willen werken!'  

Dat laatste lijkt Geert Versnick(VLD), OCMW-

voorzitter in Gent, niet te geloven. Hij meent dat 

de migratie van Roma uit Oost-Europa 

georganiseerd is en dat zij hier zijn om de 

verkeerde redenen: 'Verhalen doen daar de 

ronde dat het vanaf nu veel makkelijker is om in 

het Westen aan een legaal statuut te komen, 

zolang je je maar aandient als arbeidsmigrant. In 

werkelijkheid hebben velen helemaal niet de 

bedoeling zich echt als zelfstandige te vestigen.'  

Ook het nieuwe wetsontwerp van minister van 

Binnenlandse Zaken Dewael, dat onlangs voor 

paniek zorgde, moet in dat kader begrepen 

worden. Geert De Boeck, kabinetsmedewerker 

van minister van Binnenlandse Zaken Dewael: 

'Mensen met een definitieve verblijfstitel kunnen 

niet worden uitgewezen. Wel nieuw is dat het 

toekennen van een definitieve verblijfstitel aan 

strengere voorwaarden wordt onderworpen. De 

bestaande evaluatieperiode van vijf maanden, 

waarna de Dienst Vreemdelingenzaken beslist 

over de toekenning van een definitieve 

verblijfstitel, wordt verlengd tot drie jaar. Tijdens 

die periode zal regelmatig worden gecontroleerd 

of arbeidsmigranten nog wel de activiteit 

uitoefenen die de basis vormt van hun 

voorlopige verblijfstitel. Die moet kunnen worden 

ingehouden als dat niet zo is.'  

Hij benadrukt dat uitwijzing enkel kan wanneer 

het duidelijk is dat iemand hier niet is als 

arbeidsmigrant, maar enkel om sociale bijstand 

te trekken. Het zal niet makkelijk zijn om die 

afweging te maken. In Gent kunnen Roma 

intussen al geen beroep meer doen op het 

OCMW als ze noodgedwongen stoppen met 

werken, omdat zij worden beschouwd als 

volwaardige zelfstandigen met een 

'oncontroleerbaar inkomen'.  

 

'Bij elke nieuwe opening van de 
grenzen worden doemscenario's 

bovengehaald, maar veel van de Roma 
die wilden migreren, hebben dat al 

meteen gedaan na de val van het 
communisme.’ 

 

Volgens Dirk Holemans, OCMW-raadslid in 

Gent (Groen!), zou 'het OCMW wel bijvoorbeeld 

de huurwaarborg kunnen voorschieten. Maar de 

VLD haalt op elke OCMW-raad hetzelfde 

argument boven om dat niet te doen: het 

aanzuigeffect.' Nochtans wordt dat aanzuigeffect 

overschat, zegt Peter Vermeersch, post-

doctoraal onderzoeker aan het Instituut voor 

Internationaal en Europees Beleid (KUL): 'Bij 

elke nieuwe opening van de grenzen worden 

doemscenario's bovengehaald, maar veel van 

de Roma die wilden migreren, hebben dat al 

meteen gedaan na de val van het communisme. 

Dat er een nieuwe migratiegolf op gang komt, is 

onwaarschijnlijk.'  
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Knelpuntberoepen of knelpuntsituaties? 
Sinds 1 mei 2006 is er een nieuwe uitweg voor 

wie in ons land aan de slag wil: de 

knelpuntberoepen. Wilde een werkgever een 

onderdaan van de nieuwe lidstaten aanwerven, 

dan moest hij onderzoeken of er geen andere 

kandidaat was uit de oude lidstaten. Dat hoeft 

nu niet meer. Deze regeling zou heel wat Roma 

aan werk kunnen helpen, maar ook hier loert het 

bureaucratische monster om de hoek.  

Petra vertelt dat haar man vijf jaar 

vrachtwagenbestuurder was in Slowakije. In 

Vlaanderen is dat een knelpuntberoep. Maar 

Petra en haar man zijn hier niet binnengekomen 

als werknemers en dat schept problemen. Fons 

Leroy, administrateur-generaal van de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps-

opleiding: 'De normale procedure is dat die 

mensen nog in het land van herkomst zijn en 

een Belgische werkgever hen van daaruit naar 

hier haalt. Het is dan die werkgever die voor hen 

een arbeidskaart B aanvraagt. Met die kaart 

kunnen zij enkel voor die werkgever werken. 

Mensen als Petra's man kunnen juridisch niet 

ingeschreven worden als werkzoekende bij de 

VDAB. Ze kunnen zelfs geen opleidingen 

genieten of sollicitatietraining krijgen, hoezeer ik 

dat ook betreur.'  

 

Zwartwerk aangemoedigd 
De beperkte toegang tot onze arbeidsmarkt is 

bedoeld om misbruiken te bestrijden, maar werkt 

tegelijkertijd zwartwerk in de hand, meent 

Groen!-europarlementslid Bart Staes. 'Het 

Europees Parlement roept op om de 

overgangsmaatregelen gewoon af te schaffen.' 

Zelfs het verslag van de Europese Commissie 

over de efficiëntie van de overgangs-

maatregelen vermeldt dat de beperkingen tot 

meer zwartwerk kunnen leiden.  

Tibor Moco, voorzitter van het Onafhankelijk 

Roma Initiatief, beaamt dit: 'In plaats van illegaal 

te werken, zouden al die mensen legaal kunnen 

werken. Dat is zelfs voordelig voor de staatskas. 

Nu ontwikkelt men een kortzichtig beleid dat 

gericht is op de mensen die nog van ginder naar 

hier moeten komen, terwijl hier al lang genoeg 

werkwilligen zijn en er geen massa's 

nieuwelingen zullen bijkomen. Dit beleid stort 

niet alleen mensen in de miserie, er gaat ook 

een enorm economisch potentieel door 

verloren.'  

 

‘De beperkte toegang tot onze 
arbeidsmarkt is bedoeld om 

misbruiken te bestrijden, maar werkt 
tegelijkertijd zwartwerk in de hand.’ 

 

Volgens Kris Boers, kabinetsmedewerker van 

minister van Werk Vanvelthoven, wordt de 

arbeidsmarkt ten vroegste op 1 januari 2008 

volledig geopend, maar hij wijst op de 

onzekerheid: 'Als er geen vooruitgang wordt 

geboekt in de bestrijding van misbruiken, dan is 

het niet onmogelijk dat de inwoners van alle 

nieuwe lidstaten nog tot 1 mei 2009 moeten 

wachten.' Daarmee dreigt de minister de kar 

voor het paard te spannen, aangezien veel 

misbruik juist het gevolg is van het ontbreken 

van de volledige rechten voor alle EU-burgers. ◘ 

 
Dit artikel verscheen eerder in MO* Magazine nr 42 (april 
2007) www.mo.be  
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België in de VN-Veiligheidsraad 

Zoeken naar een Europese dimensie 
 

door Edith DRIESKENS, Nico VAN DIJCK en 
Bart KERREMANS 
 

 
 
Sinds 1 januari zetelt België als niet-permanent 

lid in de VN-Veiligheidsraad. Het is de vijfde 

keer dat het deze eer te beurt valt; de laatste 

keer was in 1991-1992. Onder meer door het 

benadrukken van de noodzaak van Europees 

overleg in heikele dossiers als de crisis in ex-

Joegoslavië en de Golfoorlog, groeide België 

toen uit tot een geprivilegieerde gesprekspartner 

van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook 

kreeg het toegang tot de traditioneel gesloten 

club van permanente leden  – de P5 – en kon 

hier zelfs enige vorm van invloed uitoefenen. 

Het is bijgevolg niet zo verwonderlijk dat België 

ook nu zijn mandaat een Europese dimensie wil 

geven en de dossiers die op tafel komen 

opnieuw wil benaderen vanuit een Europese 

invalshoek. Daarenboven vormt de versterking 

van het Europese integratieproces, inclusief de 

politieke dimensie hiervan, sinds lang één van 

de hoofdlijnen van het buitenlands beleid. 

 

Campagne en verkiezing  
Gedreven door de ambitie België opnieuw op de 

wereldkaart te plaatsen, droeg toenmalig 

minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel in 

december 1999 België voor als kandidaat voor 

een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad voor de 

periode 2007-2008. Op 16 oktober jl. steunden 

180 van de 189 landen die hun stem uitbrachten 

in de Algemene Vergadering, deze Belgische 

kandidatuur. Vermits de Groep van West-

Europese en Overige Landen – de Western 

Europe and Others Group (WEOG) – België en 

Italië voordroeg om Griekenland en 

Denemarken op te volgen, was deze stemming 

in feite een formaliteit. Aanvankelijk had ook de 

Australische regering haar zinnen gezet op één 

van deze beide zetels. Eind 2003 besloot men in 

Canberra echter de strijd te staken, nadat 

duidelijk was geworden dat de kandidatuur op 

weinig bijval kon rekenen in het buitenland en 

het schrikbeeld van een debâcle als dat van 

1996 opnieuw opdook. Vanaf toen was België 

zo goed als zeker van de zege en kon de 

campagne tot een minimum worden beperkt, 

alsook de uitgaven hiervoor. Ook kon men zich 

toeleggen op de inhoudelijke en organisa-

torische voorbereiding. Om een opvallend 

verschil in stemmen te vermijden, werd wel met 

Italië afgesproken hetzelfde te doen.  

Aangezien er evenveel kandidaten als 

plaatsen waren (‘clean slate’), werd het voor 

België desalniettemin politiek belangrijk het 

vertrouwen van zoveel mogelijk landen te 

verkrijgen. In juni 2006 kregen de bilaterale 

posten dan ook de opdracht hun 

gesprekspartners aan de kandidatuur te 

herinneren, alsook aan de belangrijkste 

Belgische troeven. Ook bij het begin van de 

campagne, in oktober 2003, was een 

soortgelijke stap ondernomen. Vanuit dit 

oogpunt was de keuze het lidmaatschap van de 

Veiligheidsraad te laten voorafgaan door het 
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voorzitterschap van de OVSE weldoordacht. Via 

dit voorzitterschap kon men immers niet alleen 

contacten op hoog niveau leggen met landen als 

de Verenigde Staten en Rusland, maar ook een 

aantal troeven, zoals de bereidheid tot dialoog 

en een niet aflatend zoeken naar 

compromissen, in de praktijk tonen. 

 

Pragmatisme en professionalisme  
Tot verbazing van een aantal journalisten en 

academici stelde minister van Buitenlandse 

Zaken Karel De Gucht zich na de Belgische 

uitverkiezing nogal bescheiden op. Daar waar 

zijn voorganger er luidop van droomde dat 2006, 

2007 en 2008 les trois glorieuses van de 

Belgische diplomatie zouden worden, 

beklemtoonde De Gucht meermaals dat België 

weliswaar naast de grote mogendheden zal 

zitten, maar er zelf geen wordt. Niet-permanente 

leden moeten hun ‘soortelijk gewicht’ juist 

inschatten, zo stelde hij. Ze mogen zich niet 

onderschatten, maar ook niet ‘systematisch 

overschatten’. Daarenboven kan men het tijdelijk 

lidmaatschap van de Veiligheidsraad niet 

vergelijken met bijvoorbeeld het Voorzitterschap 

van de OVSE. 

 

De Belgische regering wil ‘eigen 
accenten’ leggen. Zo wenst België zijn 

mandaat een ‘Europese dimensie’ te 
geven. Maar het wil dit enkel doen 

wanneer er inhoudelijk een 
‘toegevoegde waarde’ is en wanneer 

er de ‘politieke ruimte’ toe bestaat. 
 

Aangezien het wereldgebeuren in ruime mate de 

agenda van de Veiligheidsraad bepaalt, 

presenteerde de Belgische regering géén 

uitgebreide prioriteitenlijst. Wél wil zij ‘eigen 

accenten’ leggen. Zo wenst België zijn mandaat 

een ‘Europese dimensie’ te geven. Maar het wil 

dit doen op een ‘pragmatische en resultaat-

gerichte wijze’, met andere woorden, wanneer er 

inhoudelijk een ‘toegevoegde waarde’ is en 

wanneer er de ‘politieke ruimte’ toe bestaat. Het 

lidmaatschap van de Veiligheidsraad is immers 

geen ‘macht’ die men grijpt, maar een ‘gezag’ 

dat men ontwikkelt. En dat gezag berust op 

‘hard werken’ en ‘kwaliteit’. ‘No nonsense’ en 

‘professionalisme’ zijn dus de boodschap. 

Vanwege de beperkte mogelijk-heden waarover 

de niet-permanente leden in de Veiligheidsraad 

beschikken, is dat vermoedelijk een verstandige 

keuze. En hoewel de in oktober 2006 gekozen 

landen thans nog maar twee maanden zitting 

hebben, lijkt men ook in Rome te hebben 

begrepen dat een pragmatische aanpak 

aangewezen is. Gezien de specifieke positie van 

Italië ten aanzien van de hervorming van de 

Veiligheidsraad was dat verre van evident. 

Door een samenloop van omstandigheden 

had er dit voorjaar een ongemakkelijke situatie 

kunnen ontstaan tussen Italië als lid van de 

Veiligheidsraad en Duitsland als EU-Voorzitter. 

Beide landen staan immers lijnrecht tegenover 

elkaar wat betreft hervorming van de 

Veiligheidsraad. Duitsland ijvert sinds begin 

jaren 1990 voor een eigen permanente zetel; 

Italië pleit daarentegen voor een Europese 

vertegenwoordiging, omdat het geen tweede-

rangsmacht wil worden en een Italiaanse zetel 

weinig haalbaar lijkt. De vraag was dan ook hoe 

Italië met zijn bevoorrechte positie zou omgaan, 

vooral ten overstaan van Duitsland. Dat deze 

laatste er niet volledig gerust op was, blijkt onder 

meer uit het programma van het EU-

Voorzitterschap, waarin expliciet staat 

neergeschreven dat men er nauwgezet op zal 

toezien dat de Europese lidstaten die zetelen in 

de Veiligheidsraad de anderen geïnformeerd 

houden, zoals bepaald in artikel 19 van het EU-

Verdrag. 
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D’Alema (minister BZ Italië) en Steinmeier (minister BZ 
Duitsland) 

 

Toch leken beide landen hun respectievelijk 

lidmaatschap van de Veiligheidsraad en 

voorzitterschap van de EU niet te willen zien 

stuklopen op een onderlinge strijd voor een zetel 

in de Veiligheidsraad. Hoewel de Italiaanse 

delegatie in New York ook de afgelopen tijd 

bleef ijveren voor hervorming van de 

Veiligheidsraad, stelde men zich tot op heden 

opvallend gematigd – en zelfs inschikkelijk – op 

ten overstaan van Duitsland. Zo is er op voorstel 

van Italië dagelijks contact met de Duitse 

delegatie. Ook in het kader van de artikel 19 

briefings (Verdrag van Maastricht) wordt 

Duitsland benaderd als een belangrijke partner 

in het vertolken van het Europese standpunt. 

Aan de andere kant is het met zo’n loyaal Italië 

voor Duitsland natuurlijk wel bijzonder moeilijk 

een eigen permanente zetel te bepleiten, zeker 

als EU-Voorzitter. 

 

In de Veiligheidsraad is er geen 
plaats voor beeldenstormers, wél voor 

creatieve geesten en pragmatici. 
 

Vanuit het perspectief van de hervorming van de 

Veiligheidsraad kan men België niet alleen zien 

als een meer neutraal aanspreekpunt voor 

Duitsland, maar ook als een meer gematigde 

gesprekspartner voor Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk, die hun zetels vooralsnog niet willen 

inruilen voor één Europese. Toch mag men niet 

vergeten dat, hoewel het de Duitse campagne 

voor een permanente zetel steunt, ook België op 

langere termijn voorstander lijkt van een 

Europese vertegenwoordiging, waardoor het 

water minder diep is dan het op het eerste 

gezicht lijkt. Bovendien heeft ook de Italiaanse 

regering in het verleden meermaals gehamerd 

op het belang van Europese coördinatie inzake 

Veiligheidraadskwesties, onder andere door een 

ruime interpretatie van art. 19 EU-Verdrag. Italië 

lijkt bijgevolg een natuurlijke bondgenoot voor 

België om de Europese dimensie van zijn 

lidmaatschap vorm te geven. De voorwaarde is 

wel dat België zich niet laat meetrekken in een 

beladen hervormingsretoriek. Want in de 

Veiligheidsraad is er geen plaats voor 

beeldenstormers, wél voor creatieve geesten en 

pragmatici. Ook hangt veel af van de mate 

waarin Italië de komende twee jaar aansluiting 

kan vinden bij de (Europese) permanente leden 

en dit verkiest boven de beoogde Europese rol, 

zowel op het gebied van coördinatie als 

representatie. 

 

Artikel 19 EU-Verdrag 
Overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag 

van Maastricht dat ter ratificatie voorlag, ijverde 

België tijdens zijn vorige lidmaatschap voor 

nauwere samenwerking tussen de Europese 

leden van de Veiligheidsraad en de (toen nog) 

Twaalf, in het bijzonder voor een systematische 

bespreking van de agenda van de 

Veiligheidsraad tijdens de wekelijkse bijeen-

komsten van de permanente vertegen-

woordigers in New York. Het eerste dossier 

waarin België een gezamenlijke Europese 

aanpak vooropstelde, was het dossier-

Joegoslavië. In de praktijk werkte de Belgische 

delegatie hier in concentrische cirkels. Eerst 

onderhandelde men met Frankrijk en het 
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Verenigd Koninkrijk. Vervolgens werd het 

bereikte standpunt in de Veiligheidsraad 

voorgelegd aan de Europese landen (tijdelijk lid 

van de raad) die geen lid waren van de EG, te 

weten Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. 

Daarna werd gesproken met de resterende 

‘Westerse’ landen (Japan en Marokko) en de 

andere overblijvers. Daar waar België vooral 

aandacht besteedde aan het overleg met de 

tijdelijke leden, richten Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk zich op hun collega’s permanente 

leden. Later werd deze aanpak uitgebreid naar 

andere dossiers. 

 

België ijvert al sinds zijn vorige 
lidmaatschap voor nauwere 

samenwerking tussen de Europese 
leden van de Veiligheidsraad. 

 

Het Belgische succes was in belangrijke mate 

toe te schrijven aan de vlotte samenwerking 

tussen de toenmalige permanente 

vertegenwoordigers. Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk konden door in te stemmen met 

Europees overleg en samenwerking ook de 

vraag naar een Europese zetel – ten minste 

tijdelijk – uit de weg gaan. In het Verdrag van 

Maastricht werd uiteindelijk neergeschreven dat 

de Europese leden van de Veiligheidsraad 

onderling overleg moeten plegen en de overige 

lidstaten volledig op de hoogte moeten houden. 

Lidstaten die permanent lid zijn, moeten bij de 

uitoefening van hun functie rekening houden 

met de Europese standpunten en belangen, zij 

het onverminderd hun verantwoordelijkheden 

die voortvloeien uit het VN-Handvest (ex artikel 

J.5(4) VEU). Deze bepalingen werden 

overgenomen door het Verdrag van Amsterdam 

en geconsolideerd in artikel 19(2) VEU. 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaven 

deze verplichtingen aanvankelijk een minimale 

invulling en beperkten zich tot het beantwoorden 

van vragen tijdens de wekelijkse vergaderingen 

van de permanente vertegenwoordigers. Dat 

veranderde in het najaar van 2000 toen Spanje 

tijdens het Franse EU-Voorzitterschap 

voorstelde wekelijks een briefing te organiseren 

over de zaken die op de agenda van de 

Veiligheidsraad staan. Tijdens deze artikel 19 

briefings informeert één van de Europese leden 

van de Veiligheidsraad de andere lidstaten over 

hetgeen tijdens de voorafgaande week is 

besproken. In de praktijk vinden deze 

vergaderingen plaats op donderdagnamiddag in 

het gebouw van het Raadssecretariaat in New 

York. De bijeenkomsten worden voorgezeten 

door het EU-Voorzitterschap en bijgewoond 

door nationale deskundigen en vertegen-

woordigers van zowel het Raadssecretariaat als 

de Commissie. Hoewel de bijeenkomsten door 

de jaren heen een meer dynamisch en soms 

zelfs voorbereidend karakter hebben gekregen, 

valt er meestal weinig nieuws te vergaren, zeker 

in tegenstelling tot de informele contacten en de 

wekelijkse bijeenkomsten van de permanente 

vertegenwoordigers. Tenzij voor de nieuwe(re) 

en kleine(re) lidstaten wier netwerk en 

mogelijkheden vaak beperkt(er) zijn. De artikel 

19 briefings blijven dan ook veeleer informatie- 

dan coördinatiemomenten. En dat is niet 

vreemd, aangezien systematische EU-

coördinatie in de Veiligheidsraad vooralsnog 

onbespreekbaar is, zeker voor het Verenigd 

Koninkrijk. 
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Tijdens hun recente lidmaatschap van de 

Veiligheidsraad (2003-2004) probeerden 

Duitsland en Spanje de samenwerking tussen 

de Europese leden van de Veiligheidsraad een 

nieuwe impuls te geven. Zo stelden ze voor het 

aantal coördinatievergaderingen op te voeren en 

maximale openheid te creëren over de 

instructies uit de hoofdsteden. Deze initiatieven 

werden op de lange baan geschoven als gevolg 

van de escalatie van de crisis rond Irak, 

niettegenstaande enige gecoördineerde acties 

inzake sancties. Ook het voorstel om een 

vertegenwoordiger van het EU-Voorzitterschap 

of Solana’s team in hun delegatie op te nemen, 

kon tot op heden op weinig bijval rekenen in 

Parijs en Londen, en kende bovendien een 

aantal juridische bezwaren. Verwacht wordt dat 

het lidmaatschap van België en Italië hier voor 

een nieuwe dynamiek kan/zal zorgen, in 

tegenstelling tot de afgelopen Deense en 

Griekse termijnen. 

 

In concreto 
België wil de komende twee jaar de 

zichtbaarheid van het EU-beleid binnen de VN 

vergroten, en vooral de samenhang en 

continuïteit van het externe beleid. De 

aanwezigheid van vijf EU-lidstaten in de 

Veiligheidsraad – Slowakije zetelt nog tot eind 

dit jaar – vormt hier dan ook een belangrijke 

troef. In de praktijk wil België de coördinatie in 

het kader van art. 19 VEU systematisch 

versterken. Ook wil het meer samenhang 

creëren tussen de debatten binnen de EU en de 

Veiligheidsraad, door een aantal concrete 

dossiers parallel aan de behandeling in de 

Veiligheidsraad te bespreken in het Politiek en 

Veiligheidscomité in Brussel. Voorts wil men het 

Duits-Spaanse voorstel nieuw leven inblazen en 

het overleg tussen de Europese lidstaten in de 

Veiligheidsraad aanzwengelen. Tot slot wil men 

ook de coördinatie tussen de permanente (P5) 

en niet-permanente leden (E10) aanhalen.  

 

België wil de komende twee jaar de 
zichtbaarheid van het EU-beleid 

binnen de VN vergroten, en vooral de 
samenhang en continuïteit van het 

externe beleid. 
 

Hoewel de impasse waarin de EU zich bevindt 

sinds het Franse non en het Nederlandse neen 

in feite weinig ruimte laat voor institutionele 

noviteiten, kan men hier wel inspelen op de 

verbeterde verhouding tussen de EU en de VN, 

die in grote mate is toe te schrijven aan 

ontwikkelingen binnen het Europees Veiligheids- 

en Defensiebeleid (EVDB). Maar het moet dit 

doen met de nodige omzichtigheid. De overige 

leden, met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

op kop, zullen er immers niet voor 

terugschrikken België eraan te herinneren dat 

het de komende twee jaar in de eerste plaats lid 

is van de Veiligheidsraad. 

Bij de bespreking van de mogelijkheden 

waarover België als tijdelijk lid beschikt om een 

stempel te drukken op de werkzaamheden van 

de Veiligheidsraad, wordt vaak verwezen naar 

de klemtonen die het kan leggen tijdens de twee 

maanden dat het de Veiligheidsraad voorzit. 

Toch zijn deze beperkt. De agenda wordt 

grotendeels bepaald door de politieke actualiteit 

en ligt in feite meestal vast vooraleer de nieuwe 

niet-permanente leden aantreden. Als lid van de 

Veiligheidsraad is België de komende twee jaar 

eveneens voorzitter van drie sanctiecomités: de 

comités betreffende Ivoorkust, Iran en Al-

Qaida/Taliban. 

Hoewel de mogelijkheden hier sturend op te 

treden groter zijn, blijven de mogelijkheden om 

via deze weg een Europese dimensie te creëren 

eveneens beperkt. Wil men de sanctie-
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besluitvorming een dergelijke dimensie geven, 

dan moet dit gebeuren in de context van de EU. 

Initiatieven zijn hier welkom, te meer vanwege 

de rol die de EG speelt in de implementatie van 

deze beslissingen, de complexiteit die hier vaak 

mee gepaard gaat en het groeiende belang van 

sanctiemaatregelen in de strijd tegen het 

terrorisme. Maar dit is geen sinecure, aangezien 

de Europese lidstaten in de Veiligheidsraad – en 

vooral zij die permanent zetelen – hun 

speelruimte niet beperkt willen zien door 

mandaten uit Brussel. Hoewel men de 

conclusies die werden aangenomen tijdens het 

seminar dat toenmalig EU-Voorzitter Luxemburg 

rond dit thema organiseerde in New York in het 

voorjaar van 2005 alvast van onder het stof kan 

halen, blijft pragmatisme dan ook hier de 

boodschap. ◘ 

 
Edith Drieskens, Nico Van Dijck en Bart Kerremans zijn 

allen verbonden aan het Instituut voor Internationaal en 

Europees Beleid van de Katholieke Universiteit Leuven 

(www.iieb.be)  

 

 
Globalisation and mining 

The Flip Side of the Mining Boom 
 
by Daan JANSSENS 
 

 
 

As a result of the wars and tensions in the 

Middle East, geopolitical conflicts which parallel 

the increasing demand for energy are no longer 

unheard of. The ‘developed’ world is willing to 

engage in wars to gain access to energy 

sources, in order to ensure its power and 

welfare. However, development and welfare are 

not only established through access to energy, 

but also through the possession of certain 

materials. Today, the same struggle for power 

is taking place for all natural resources. We will 

focus here on mining and the access to mineral 

resources. In the second part we focus on one 

specific mining project that’s threatening the 

livelihoods of thousands of Peruvian farmers 

and the Amazon Basin.   

Gold in your computer, silver on your wrist, 

coltan in your mobile phone, copper in your 

house. Metals and minerals are extracted in 

massive amounts, as they are part of the 

foundation of our development and welfare. 

According to the United States Geology 

Service, 2000 times more minerals are 

exploited today in comparison to 1970. The 

world population has quadrupled in a time span 

of one century and still keeps soaring. As a 

consequence, also the relative degree of 

‘development’ increases. China, for example, 

accounts for one third of the global demand for 

minerals today. Demand keeps mounting, 

resulting in an increase in prices for natural 

resources. Between 1999 and 2006, the 

average price for minerals was multiplied by 

three. As far as metals such as gold and copper 

are concerned, these multiplications 

respectively took place by a factor of 7 and 5.  
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The mining industry from especially western 

countries does very well out of it. Never before 

were profits as high as today; never before did 

the future look so ‘glorious’. The 3rd annual 

review of the global mining industry states: “The 

40 mining companies included in the analysis, 

which represent over 80% of the total global 

industry by market capitalisation, reported a 

59% increase in aggregate net profits for 2005, 

up from $28bn to $45bn. This compares to 

aggregate profits of just $5bn in 2002.” 

Most mineral resources are exploited in the 

South, where an interesting financial climate 

reigns and government regulation is not too 

strict. The global neo-liberal economic policy 

finds itself in its operational phase today. The 

reorientation of the World Bank and the IMF, as 

well as the foundation of the WTO are facts. At 

a high pace, bi- and multilateral treaties are still 

concluded. The last decade most southern 

countries have radically revised their mining 

codes, redefining the rights and obligations of 

investors, enhancing the incentive framework, 

and deregulating and privatising the sector. 

Enhanced incentives for investors include 

reduction in taxation levels, liberal import-tax 

exemptions for equipment, liberal immigration 

laws for expatriates and revamping geological 

data. For the economic forces the most 

important underlying motivation is to maximize 

profits. On the other hand, the political powers 

insist on maintaining and expanding their level 

of welfare. The geopolitical struggle for power 

and its inherent conflicts, as we know it from the 

energy crisis, is thus taking place in the same 

way with minerals. 

 

About 20 % of the territory of Peru is 
granted to foreign investments, and 

the amount of concessions in Peru is 
increasing at a rate of 9,6 % per year. 

Western powers try to gain access to the 

earth’s natural resources as quickly as possible. 

As a result, over the last couple of years a new 

‘goldrush’ or even a ‘second colonization’ is 

taking place. This colonization is also of a 

territorial nature. To be sure, this struggle is 

less incited by political than by economical 

forces today. In the case of Peru, for example, 

about 20 % of the territory is granted to foreign 

investments, and the amount of concessions in 

Peru is increasing at a rate of 9,6 % per year. 

 

Social and ecological impact 
Most of the local communities in the South 

make a living out of agriculture. Therefore, 

agricultural territory and water are primary 

conditions to them. Water and land are also the 

two resources that the mining industry needs to 

perform its activities. As it takes more than 

1000 litres of fresh water to extract 1 ton of ore, 

it goes without saying that the mining industry 

and agriculture are major competitors. The 

mining industry employs 0,5 % of the 

economically active population worldwide, but it 

consumes a relatively huge amount of land and 

water.  

 

 
‘Open-pit mining’ 

 

As a result of the present-day mining 

technologies, which use the method of ‘open pit 

mining’, the mining industry is a labour-

expelling business. Only 2,6 % of the local 

population from regions where large-scale 
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mining takes place finds a job, because most of 

the workers have to be educated in order to be 

employed. Millions of farmers are forced to 

migrate to cities because of the fact that their 

only sustainable source of survival lies in the 

hands of foreign corporations. In the quickly 

expanding cities, this migration causes dreadful 

situations (e.g. poverty, unemployment, …). 

Unfortunately, the media pay little attention to 

these conflicts, as if they did not exist. The 

influence of the powerful economical sector on 

the press is a major problem, especially in the 

South. Mining activities, moreover, involve 

cultural loss, division of communities and a 

widening of the gap between rich and poor.  

 

As it takes more than 1000 litres of 
fresh water to extract 1 ton of ore, it 
goes without saying that the mining 

industry and agriculture are major 
competitors.  

 

In spite of increasing awareness of global 

warming worldwide, the mining industry –an 

energy-devouring business- is booming. 

According to the Worldwatch Institute, the 

mining industry accounted for between 7 and 

10 % of the global energy consumption in 2003. 

According to the World Resource Institute, the 

sustainability of not less than 40 % of the 

unprotected forests in the world is threatened 

by mining activities. The ecological impact of 

the mining industry is also enacted on the 

following domains: saltiness, aridity and water 

shortage as a result of the huge amounts of 

fresh water which are needed during extraction 

processes, heavy metals that are liberated and 

migrate into the ecosystem, often in unbound 

forms, the dislocation of thousands of tons of 

ore, which causes for sedimentation in rivers 

and subjection to erosion, ecological passiva 

that are left after exploitation destroying the 

original ecosystems of the sites completely, the 

migration of highly toxic cyanide (e.g. used 

during the extraction of gold) into ground and 

surface water. There is a realistic risk for acid 

mine drainage in the case of sulphide-

containing minerals. There is also a risk for 

spills as a result of cracks in dams.  

 

Case: the Amazonian Forest Threatened by 
a British Mining Company 
The British mining company Monterrico Metals 

is planning to exploit Peru’s biggest copper 

mine: the Rio Blanco mine in North-Peru. The 

company is now in its phase of exploration. The 

project is situated in the core area of the 

Amazonian Forest, in an exceptional ecosystem 

of ‘paramos’ and cloudforests. As a result of 

climatic changes, it is expected that many 

glaciers in the high Andes will melt, which could 

cause problems of drought at both flanks of the 

Andes. The constant rains of the North-

Peruvian High Amazon, an area with a unique 

climatologic system, feed the Amazone river via 

the Río Marañon. Mining activities could disturb 

this microclimate irreversibly. Moreover, the 

exact area where the mining will take place, is 

exceptionally rich in biodiversity, for the time 

being. In this area, there are 196 species of 

mammals, 25 of them considered threatened 

with extinction. It’s one of the world's great 

centers of bird origin and conservation (439 

species of birds, of which 35 are endemic). 

Nearly one-quarter of them are considered to 

be threatened with extinction.  

 
Undeveloped or untouched?  
If the Rio Blanco mine is permitted, 

conservationists predict a host of similar mining 

operations will also be allowed, including an 

adjacent concession of Newmont-USA, aimed 

at extracting millions of tons of copper, 
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molybdenum, gold and other mineral ores at 

what they say would be a devastating 

ecological and social expense. Up to now, 

fourteen different multinational corporations 

already possess concessions: 70% of the whole 

zone consists of concessions. The problem is 

that there is still a lot of money to be made in 

these unique areas. For Monterrico Metals, Rio 

Blanco is a golden opportunity for profit. The 

company says it is "one of the largest 

undeveloped copper resources in the world 

today." (source: http://www.monterrico.co.uk) 

For some these areas are ‘undeveloped’, for 

others they are still ‘untouched’. A concept of 

rhyming these two at first sight conflicting 

interests might be to make ‘development’ 

‘sustainable’. Yet, the mining project Río Blanco 

will use 210 million litres of water each day. The 

resulting water shortage will turn this fertile area 

lastingly into useless land. Other mine 

exploitations in Peru, such as that of the 

Yanacocha goldmine in Cajamarca, have 

proved this. The copper production will amount 

to 440 000 tons a year. Each day, Montericco 

Metals would want to dig off 70 000 tons of 

rocks, of which 68 000 tons will be (polluted) 

waste. A February 2007 feasibility study done 

for the company shows a $1.44 billion total 

project cost, and a project payback period in the 

first four years of the mine's 20 year operating 

period. The Chinese three-party consortium 

Xiamen Zijin Tongguan Investment 

Development Co. Ltd, which is led by China's 

biggest gold producer Zijin Mining Group, 

bought the project in April 2007.  

 

Mining brings social conflict  
Since 2002, local farmers engage in organized 

resistance in ‘Rondas Campesinas’ (farmer 

movements). They prefer sustainable 

agricultural activities to the labour-expelling 

mining. After all, it’s a relatively prosperous 

area for farmers, with export-oriented 

agriculture of organic coffee, mangos, bananas, 

etc. Many farmers who live downstream depend 

on water that is caught by the paramos and the 

forests to cultivate orchards of carob bean, 

mango, guava, chirimoyo, lemons and 

avocados, as well as rice, organic coffee and 

cotton, and many other fruits and vegetables.  

 

 
Farmers protesting in ‘rondas campesinas’ 

 

Non-governmental, ecclesiastical and other 

movements participate in the protest. In 2004 

and 2005, thousands of farmers took part in 

pacifistic protest actions. Police interventions 

and interventions by security units of the 

corporation itself resulted in the death of a 

protester twice. Not only farmers, but also 

cooperatives of the NGO’s and the church are 

under pressure after having declared 

themselves opposed to the exploitation of the 

mine.  

The community of Yanta is suing Monterrico 

for illegal invasion of its territority. Peru’s 

Defensoria del Pueblo, or Ombudsman, Dra 

Eugenia Fernia Zegarra, has just issued an 

official complaint to the Minister of Energy and 

Mines against the national government allowing 

mining activities in the Yanta community. 

Among other points, she cited the failure to 

obtain a two-thirds approval of the citizens of 

Yanta for the Rio Blanco mining project. 
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Although the Peruvian government assigned 

Monterrico Metals its concession to extract 

copper, the mine is still illegal. The provincial 

capital of Ayabaca and Huancabamba have 

already declared their territories to be nature 

reserves, and many local communities such as 

Yanta and Segunda y Cajas located in the 

midst of the mining concession have done 

likewise. Some of these communities, have 

forbade mining entrance into their territories for 

years, blocking roads and maintaining a 

constant vigilance to prevent strangers from 

entering. This firm citizen resolve has prompted 

Peru's recently elected President Alan Garcia-

Perez to direct his attention to the 

Huancabamba region. In April, a military 

contingent entered Ayabaca and marched into 

the border area with Ecuador. Most believe this 

is a way of intimidating the deep rooted 

resistance to the mining industry's takeover in 

the area.  

The president himself came to Piura where 

he gave talks promoting the mining projects. As 

expected, both the president and the mining 

companies proffer the carrot of money and 

modern progress by means of open pit mining, 

while maintaining that such projects are 

environmentally and socially benign. Monterrico 

Metals is about to complete the environmental 

and social impact assessment for its Rio Blanco 

mining project. Early site preparation works are 

scheduled to start in 2008 and the target date 

for plant start up and commissioning is 2011, 

according to Monterrico. This mine may be 

allowed to proceed in the heart of the Piuran 

Cordillera's last cloud forests and paramos, an 

area proposed for nature sanctuary 

designation.◘ 

 
Daan Janssens is coördinator of CATAPA, a Belgian 

organisation focused on globalisation, extractive 
industries and corporate power. www.catapa.be 

 

 

Interview 

“We might be poor, but we are also dignified.” 
 
by Paola TEJADA 
 

 
 
Nicanor Alvarado Carrasco, coordinator of the 

Vicarate for the Environment in Jaen, 

Cajamarca, is one of the spokespersons for the 

peasant communities of the region of Piura. The 

mining company, Minera Majaz, subsidiary of 

the English Montericco Metals, is operating 

illegally on their territories. A group of young 

professional ecologists from the CATAPA 

organization organized a series of conferences 

for Nicanor in Spain and Belgium, as well as 

certain activities in London. This European 

conference tour was an opportunity for Nicanor 

to share the environmental threats and human 

rights violations that the northern regions of Peru 

are being exposed to. Nicanor Alvarado 

Carrasco: "I think the world citizens really need 

to take a good look at what is going on in the 

Upper Amazons. The Upper Amazons are very 
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rich in resources and are part of our human 

patrimony. Sadly, most of the Amazons are 

being concessioned to foreign companies who 

exploit them in non-environmentally friendly 

ways. Some exploit them illegally even, like 

Minera Majaz. This is a moment for the world 

citizens to show that world citizenship exists. 

You from the North can help stop illegal mining 

companies, like Monterrico Metals, from 

contaminating our land, killing peasant leaders, 

and from torturing the active Minera Majaz 

opposition." 

 

Do the peasant communities benefit at all 
from the exploitation of the mines? 
"The resources found are not given added value. 

Buckets full of gold and copper are extracted 

from Peruvian soil every day, but it is not 

transformed here. It is sold as a raw material 

and only transformed abroad, making the benefit 

for our country very small. If we knew that the 

copper extracted from these mines was going to 

benefit our country, then maybe we would 

support these mining companies, if they would  

use an alternative technology that does not have 

major consequences on the environment and on 

the people. This could happen if the resources 

were used to, for example, give electricity to our 

communities who don’t have any, or be used to 

create artifacts like, for example, your recorder. 

This would create jobs and make our quality of 

life better. But if it’s to help a foreigner get richer 

while our land gets poorer, then we prefer to 

continue living with our coffee plantations, our 

sweet water rivers, our mist forests, our 

mountain ranges and our culture." 

 

Minera Majaz, like other mining companies, 
is a threat to the environment. What would 
happen if these mining companies continue 
their activities? 

"If each of these mines is open between 15 and 

20 years, in 20 years there will be nothing left of 

the Amazons, it will just be a thing of the past. 

These mining companies won’t just have an 

impact on the biodiversity, but on the cultural 

diversity of the region as well. There will be a 

degradation of the citizens and also of the 

citizen’s culture." 

 

What kind of behavior has Minera Majas 
shown towards the peasant communities of 
the region of Piura?  
"In the four years of struggles with this matter, 

we have an average of 44 aggressions against 

the opposing active peasants and many death 

threats. Two peasant community leaders have 

been murdered. 50 cases of torture have been 

reported. 200 of us are being pursued legally 

and will be imprisoned in the next few months." 

"On February 2nd there was a murder attempt 

against me. They tried to shoot me but luckily I 

was not touched. Journalists have been killed by 

gun shot. Everyone who opposes the Minera 

Majaz company is victim to threats, 

imprisonment or death. It is possible that this will 

be the last interview I will ever give. It is possible 

that tomorrow other active opponents of the 

mine will be dead. That is the risk we take." 

 

What has been the role of Alan Garcia’s 
government in all this? Have you received 
any support from him? 
"Alan Garcia’s government is supporting the 

mine companies explicitly and implicitly. Before, 

regions of the Amazons were rarely sold to 

foreign companies. Now, almost all the land of 

the Upper Amazons has been concessioned to 

foreign countries. The government bets on easy 

money, on fast money." 

"What is scandalous is that last week, military 

troops were sent into the region of Yanta, one of 

the areas belonging to the Minera Majaz 
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concessions. These elite forces were sent there 

with the intention of opening a pathway for the 

Montericco Metals company, who had not been 

let in by the regions’ inhabitants in previous 

attempts. These peasant communities have 

radically opposed the mining company and have 

never let them enter their territories, even when 

it was the exploratory phase of the project. Now, 

the military is forcing its way in, which means 

that in the next few days we can expect the 

death of active peasant opponents." 

 

On International Water Day, the Social Pact 
for the Sustainable Use of Water was signed 
in Lima, Peru. Many of the countries’ 
representatives signed it, including the 
Minister of Agriculture of Peru. The signature 
of the Minister of Energy and Mines was 
absent. What is your take on this? 
"While the Minister of agriculture signs the pact 

on the sustainable use of water, the 

government, through the Minister of Agriculture, 

gives concessions to mining companies in 

places where water rises. There are two sides to 

the story, a double speech. I don’t understand, 

and will never understand, how our government 

can sustain and maintain a mining company like 

Minera Majaz that is there illegally. It is known 

that their way of operating is violating many 

laws. It is also doing everything it can to squash 

its opposition. After all they have done, only now 

have decided to engage in dialogue with the 

peasant communities. They are asking us to let 

them stay. But it is impossible to forget what 

they have done, and even now, their actions 

continue to be inadmissible.” 

 

You already did a conference tour last year, 
what kind of responses did you get? Have 
they been as positive this time round? 
Last year CATAPA had organized conferences 

with the English Parliament and the European 

Union parliament. The responses were positive. 

For example, a commission of English scientists 

was sent to the concerned area of the region of 

Piura to study the case closely. This year we 

have had very interesting reactions from the 

environmentalist movements in Spain, Belgium 

and the UK. They have shown much solidarity 

and have been very receptive to the 

environmental situation in the Upper Amazons. 

 
CATAPA is going to organize an in-depth 
study of the Environmental and Social 
Impact Assessment of the Rio Blanco 
project. Can you explain? 
This document is 2000 to 3000 pages long and it 

explains how the company will be exploiting the 

land of the region of Piura. We are looking for 

professionals to help us read and study this 

document. Many human rights and 

environmentalist organizations are already 

willing to help us. Also, in August 2007 the 

Mayor of the Peruvian district is organizing a 

popular consult in Peru. We hope that the 

journalists and the international media will assist 

and follow this process of popular consult. The 

peasant communities will go there to be able to 

choose voluntarily and freely the type of 

development model they want. I think for one 

time in our lives we should have the right to feel 

like first class citizens and to choose our own 

destiny. Why do they have to impose on us a 

model of development? The mine activities are 

against the principle of sustainable development 

because they affect the ecosystems and our 

cultures. We are for sustainable development as 

it is stipulated in the U.N. mandate. Would this 

type of illegal activity be allowed anywhere else? 

Would Belgian people let their land be destroyed 

by companies who have settled there illegally? It 

is a question of common sense, a question of 

dignity. We might be very poor, but we are also 

very dignified. ◘ 
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Lecture of Amnesty International’s secretary general on the state of human rights worldwide 

Activists and Academics: coalition for change 
 

by Irene KHAN 
 

 
 

On march 23, 2007, the University of Ghent 

awarded Irene Khan, secretary-general of the 

human rights organisation Amnesty 

International, with a doctorate. This is a clear 

signal of the importance scientific institutions like 

the University attach to human rights activism. 

Irene Khan was the next in line after the South-

African bishop Desmond Tutu (2005), ex UN-

chief Kofi Annan (2003) en IOC-president 

Jacques Rogge (2002). Here you can read the 

lecture Irene Khan gave about the state of 

human rights in 2007.  

 

”Amnesty International’s logo is a candle 

wrapped in barbed wire. It is inspired by a 

Chinese proverb: “It is better to light a candle 

than curse the darkness”. The candle may 

produce only a flickering flame but it has the 

power to change the dark. So too, we through 

our action, can change the human rights 

landscape. Commentary from the sidelines is 

not for us. We see threats and want to tackle 

them. We see wrongs and want to right them. As 

academics you value knowledge – as activists 

we take your knowledge and convert it into 

action. And together we make the difference. 

When the Universal Declaration of Human 

Rights was drafted in 1948, Eleanor Roosevelt 

said: “where … do universal human rights 

begin? In small places, close to home -- so close 

and so small that they cannot be seen on any 

maps of the world. Such are the places where 

every man, woman, and child seeks equal 

justice, equal opportunity, equal dignity without 

discrimination. Unless these rights have 

meaning there, they have little meaning 

anywhere.” 

I give you the story of one such person. 

Jamila, a sixteen year old Afghan girl I met 

several years ago in the woman’s prison in 

Kabul. She told me she had been abducted from 

her parents’ home by a man linked to one of the 

warlords who wanted to marry her. When she 

refused, he nevertheless forced her to go 

through a wedding ceremony, kept her captive in 

his home, and raped and abused her. She 

eventually managed to run away but was caught 

by the police and brought to this prison. Jamila 

would like to return home to her parents, but she 

is afraid that her father will kill her because she 

has destroyed the family’s honour. Jamila’s fear 

is not unfounded. Earlier that year President 

Karzai granted amnesty to twenty such women, 

and released them from prison. Almost 

immediately several of them disappeared, 

probably murdered by their families.  

I tell you this story for a number of reasons: 

first, because AI is known for releasing prisoners 

of conscience. Yet releasing Jamila from prison 

will not be enough – today human rights activists 

must work also to bring about change that will 

make Jamila safe outside the prison. I tell you 

the story also because the threat that Jamila 

faces is not coming from a government but from 

others. And I tell you this story because at a time 
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when security is being translated into our 

security to be safe from terrorism, there are 

many more people around the world for whom 

security has a different meaning. For human 

rights academics as well as activists the 

challenge is a very different one from the time of 

Eleanor Roosevelt. Let me highlight three key 

changes. 

 

Perception of security 
9/11 and random bombings in major western 

cities like New York, Madrid and London have 

created a great sense of insecurity and 

vulnerability. In this new environment, there is 

greater readiness on the part of governments to 

sacrifice human rights in the name of counter-

terrorism and greater willingness on the part of 

the general public to accept it. The argument 

that human rights have to be sacrificed for 

greater security is not new – that’s what the 

communist regimes, military dictatorships, 

authoritarian governments always said. What is 

new is that now western democratic 

governments are espousing that line too. What 

is new is old abuses are being a new lease of 

life in the guise of counterterrorism: detention 

without charge or trial, incommunicado 

detention, unfair trial, torture and ill treatment 

have all been revived. What is new is the 

attempt to create Bagram, Guantanamo and 

other CIA “black sites where people put outside 

the protection of the law and powerful 

governments above the rule of law”. The export 

value of such action has been notable, with 

repressive governments around the world, from 

Algeria to Zimbabwe, using the excuse of 

terrorism to legitimize human rights violations. 

All this is happening while the real sources for 

insecurity for millions of people are going 

unaddressed. Their lives are threatened every 

day by police brutality, poverty, unemployment, 

HIV/AIDS, gun violence and gender violence. 

Over half the population of Africa do not have 

access to life-saving drugs. More than half a 

million women die every year during pregnancy 

or child birth. Economic and social rights are no 

less human rights than civil and political rights. 

Is the right to read the newspaper of your choice 

a greater right than the right to be able to read at 

all? We need many more academics and 

activists to recognize the interdependence of 

human rights and work to make human rights 

indivisible in action as well as theory. That is the 

only way in which human rights can be made 

real in the lives of people. 

 
There is greater readiness on the part 

of governments to sacrifice human 
rights in the name of counter-terrorism 

and greater willingness on the part of 
the general public to accept it, while 

the real sources for insecurity for 
millions of people are going 

unaddressed. 
 

Changing nature of sovereignty 
My second point is about the changing nature of 

sovereignty. The human rights system has been 

built on the principle that the state has a duty to 

uphold human rights, and is accountable to the 

international community, based on a system of 

international law and treaties. But today, 

international law is being flouted openly by 

powerful leaders like President Bush or petty 

despots like President Al Bashir of Sudan or 

President Mugabe of Zimbabwe with no 

consequence. And so we see a growing gulf 

between the rhetoric and reality of human rights. 

This gulf is likely to widen as national 

sovereignty shifts upwards, sideways, 

downwards and outwards to other actors – 

upwards to international organizations like the 
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WTO or supranational entities like the European 

Union, sideways to economic and corporate and 

downwards to armed groups and parochial 

leaders.  

 

Academics need to analyze the 
emergence of new actors. Activists 

need to find new ways of holding them 
to account. 

 
In today’s globalized economy, big business 

wields enormous power. International trade 

agreements and international financial 

institutions dictate terms and conditions of 

national economic policy to governments. Large 

MNCs set the climate on investment and 

divestment. Yet, they have no formal 

responsibility or accountability for human rights. 

In some parts of the world, the state is 

undermining its own authority and credibility to 

govern through corruption, mismanagement, 

abuse of power or political violence. Democratic 

elections in parts of Africa and Asia have led to 

elected kleptocracy. And when the state fails, 

armed groups driven by parochial interests step 

in, whether clan leaders in Somalia or warlords 

in Afghanistan. Academics need to analyze the 

emergence of these new actors and activists 

need to find new ways of holding them to 

account. 

 

Changing forces in society 
My third point is about society, where the most 

significant feature today is the existence of 

dividers and connectors. Poverty, socio-

economic disparity and uncertainties about the 

forces of globalization are creating divisions 

between the “haves” and the “have nots”, the 

insiders and outsiders. But the biggest divider is 

fear, fear of the other, “them and us”, “good and 

evil”, creating an environment in which racism, 

xenophobia, discrimination, Islamophobia, anti- 

Semitism, anti-Americanism, antipathy towards 

refugees and migrants is flourishing. These 

dividers are turning communities inwards, and 

creating a backlash of fundamentalism or ultra-

conservatism, and unscrupulous religious and 

political leaders are exploiting to entrench their 

own power. To these groups, human rights are 

an anathema to them, social activists and 

human rights defenders a threat – because we 

carry global values that challenge their own 

parochial agenda.  

 

The biggest divider is fear. 
Fear of the other, “them and us”, 

“good and evil”. 
 

There are of course connectors too in society 

that are bringing people together. Technology 

allows us to link up even with the remotest 

corners of the world – think how electronic 

media sets the agenda today – the TV pictures 

of the tsunami or children in Darfur can influence 

public opinion very powerfully. Internet has been 

a great connector. At a time when the media 

channels are increasing but media ownership is 

becoming more and more concentrated – 

blogging has opened up a new window for 

communicating alternative views. One of the 

largest numbers of bloggers in the world is to be 

found in Iran –new ways of activism and new 

ways of sharing knowledge are opening up. The 

biggest connector of all has been the growth of 

civil society, NGOs and social movements, 

buttressed by global values, boosted by 

technology, and buoyed by the realisation that 

global problems needs global solutions - 

whether trafficking or avian flu, global warming 

or HIV/AIDS or human rights abuses. What can 

activists learn from academics about these 

forces of social change? And how can activists 



KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  JG14(1) GLOBAAL 

 

   
 - 21 - 

best use that knowledge to our benefit or resist 

them when they threaten our existence? 

All these factors – the attack on fundamental 

human rights, the weakening of the nation state, 

the emergence of other new non-state actors, 

the growing social divisions on the one hand and 

a stronger social cohesion on the other, 

technology bringing us together and ideology 

pulling us apart - have created challenges but 

also opened up enormous opportunities for the 

human rights movement. Amnesty was virtually 

a lone star in the 1960s when it came to human 

rights – today there is an explosion of human 

rights NGOs and community groups. As one 

academic wrote, “human rights have gone global 

by going local.” That gives great strength to the 

human rights community and hope that we will 

prevail. One of the most important achievements 

of the human rights movement has been 

international solidarity – that human rights 

abuses anywhere are the concern of people 

everywhere. 

Thanks to the work of the human rights 

movement, academics and lawyers, today there 

is a sophisticated international human rights 

machinery, an impressive regional human rights 

system in Europe and national human rights 

institutions in many countries. Thanks to the 

work of civil society we now have a UN High 

Commissioner for Human Rights, a 

sophisticated international, regional and in some 

cases national human rights machinery. There is 

now an International Criminal Court. The tide is 

turning against impunity in Latin America. The 

campaign for the abolition of the death penalty 

goes from strength to strength thanks to civil 

society. The struggle for women’s human rights 

has made great progress. A massive campaign 

by civil society led the UN last year to agree to 

consider an Arms Trade Treaty. The Belgian 

people were at the forefront of the demand. One 

of the most important contributions of the human 

rights movement has been to show human rights 

not just as text but also as values, to reframe the 

debate on human rights, not simply in terms of 

law but in terms of what is right and what is 

wrong, in other words as a moral argument 

based on fundamental values of humanity and 

justice. Amnesty began its campaign to abolish 

the death penalty at a time when capital 

punishment was common in law and practice, 

because we believed it was morally wrong for 

the state to take life. We were ahead of our 

times. Torture is wrong not only because it 

violates the UN Convention Against Torture – it 

is wrong because it is the ultimate corruption of 

humanity. 

Human rights are about values, people power 

and hope. And I believe people power, fuelled 

by hope, will change the face of human rights in 

the twenty-first century. A few years, I met an 

Israeli activist. His eighteen year old daughter 

had been killed by a suicide bomber. He said to 

me: ‘I could have made my grief a tool for 

revenge I decided to make it a platform for 

change.’ He set up a peace organization that 

brings together Palestinians and Israelis who 

have lost family members in the conflict. What a 

powerful message of hope! So, let the passion 

of the activist merge with reason of academia to 

strengthen the message of hope for human 

rights.” ◘ 

 
Irene Khan is Secretary General of Amnesty International. 

This text is a lecture she gave at her inauguration at the 

University of Ghent on 23 March 2007 

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3141  
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Russian press freedom 

The Russian press under pressure 
 

by Hedwig de SMAELE  
 

 
 

The state of press freedom in Russia is a 

constant worry to foreign journalists, 

international organizations, and the like. A 

number of cases have brought to light the 

Russian authorities’ attitude towards press and 

information. The information management with 

regard to ‘events’ such as the sunk nuclear 

submarine Kursk in August 2000, the hostage-

taking of the Nord-Ost theater in Moscow in 

October 2002, or the Beslan school disaster in 

September 2004 are exemplary cases that 

brought the topic of press and information in 

Russia to our attention. Associations with 

Russia’s recent history and the manipulation of 

the press in the Soviet Union are very common 

when worries about the press in Russia are 

expressed. 

 

The reports: bad marks for Russia  
Apparently ‘something is wrong’ with press 

freedom in Russia. The American (press) 

freedom monitoring organization Freedomhouse 

lowered the status of Russian mass media from 

‘partly free’ in 2002 to ‘not free’ in 2003. Since 

then, even a deterioration is observed within the 

un-free zone. Other international organizations 

focus on the safety of individual journalists in 

different countries. Reporters without borders 

(RSF) state that the working conditions for 

journalists in Russia continued to worsen 

alarmingly in 2005, with violence being the 

biggest threat to press freedom. Putin is named 

an ‘enemy of the press’. The Committee to 

Protect Journalists (CPJ) lists all journalists who 

were attacked, censored, expelled, killed, 

harassed, missing, imprisoned, or threatened. 

On the basis of these lists, the CPJ named 

Vladimir Putin one of the ‘ten worst enemies of 

the press’ in 2001 and Russia one of the ‘five 

most murderous countries for journalists’ in 

2005. The International Press Institute (IPI) 

similarly observes that ‘the situation for the mass 

media in Russia continues to be difficult’. In 

December 2004, Russia appeared on the IPI 

Watch list (which points to countries where 

press freedom is ‘endangered’) among countries 

such as Ethiopia, Venezuela and Zimbabwe. In 

its press freedom review on Russia of 2005, IPI 

observed that direct censorship, as well as 

intimidation by physical means, is less frequent 

now than in the early 1990s but indirect 

censorship is on the rise. Obviously, press 

freedom in Russia is facing serious problems 

and Russia appears as a particularly dangerous 

environment for journalists to work in.  

 

Press freedom in Russia is facing 
serious problems and Russia appears 

as a particularly dangerous 
environment for journalists to work in.  

 

Russia is not ‘outstanding’ in this respect in the 

literal sense of the word. Only 73 out of 194 

countries monitored by Freedomhouse in 2006 

are called ‘free’ (= 38%) while 34% is considered 
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‘not free’ and 28% ‘partly free’. In terms of world 

population, the ratio  is even worse: only 17% of 

the population enjoys press freedom, 40% 

enjoys only partly press freedom while 43% has 

no press freedom at all. The country known for 

its First Amendment, the USA, is ‘only’ ranked 

17th in 2006 – a place that it shares for example 

with Estonia. Belgium is ranked 6th. Absolute 

press freedom appears to be more of a noble 

goal and aspiration than a reality. This is not an 

‘excuse’ for Russia in any sense but 

nevertheless puts the Russian marks in a 

broader (world wide) perspective.  

Another comparison that comes to mind, apart 

from the world ranking, is that with the former 

Soviet Union. The Soviet Union was considered 

‘not free’; nowadays Russia is considered ‘not 

free’. Is there no difference, then, concerning 

press freedom between the ‘old’ and the ‘new’ 

Russia? Certainly there is. The break with 

communism triggered multiple changes in media 

organization. The Soviet Union had no private 

ownership whatsoever. Broadcasting was 

organized as a state monopoly while 

newspapers and magazines were published by 

both state and communist party organs 

(including ‘semi-public’ organizations such as 

labor unions). There was a well-established 

system of prior censorship mainly on political 

and ideological grounds, which resulted in wide-

spread self-censorship. 80% of the journalists 

were members of the Communist Party. They 

were not only told what to not write about, but 

also what to write about in the first place. The 

tasks of the press were summarized in the 

words of Lenin as ‘propaganda, agitation, 

organization’ and media were used as 

instruments in the hands of the authorities. The 

media system was highly centralized and 

extremely closed for information from the 

outside world. Post-communist Russia, in 

contrast, allows private ownership. Since the 

1990 law on the press, every citizen has the 

right to establish a newspaper or mass media 

outlet. The result is more plurality of owners and 

output. Niche magazines, business-like 

newspapers and commercial television channels 

boomed. Censorship is forbidden by law and 

constitution, and Russia became more open to 

the outside world including to foreign NGOs 

promoting press freedom and monitoring 

violations of journalists’ rights.  

 

Russia is not the ‘old’ USSR anymore 
but neither is it the ideal free country. 

 

Compared to the ‘old’ Soviet Union, nowadays 

Russia is definitely more free. Does that mean 

that there are no problems, or causes to worry? 

Definitely not. These ‘mixed feelings’ about 

Russian press freedom are tellingly voiced by a 

Russian journalist traveling in Cuba: “It gave me 

the shivers. It made me realize what foreigners 

must have felt in the old days when they came 

to the USSR. Despite everything, we still live in 

a free country compared to Cuba... at least for 

the time being.” Russia is not the ‘old’ USSR 

anymore but neither is it the ideal free country, 

as the words ‘despite everything’ indicate. The 

danger of deterioration is a reality in itself, as the 

quoted words ‘for the time being’ warn. 

 

Some paradoxes (or reasons to worry) 
The media system is not an isolated system that 

can be judged on its own. The media function 

within a broader (political, economical, social) 

society. Likewise, media and press freedoms 

are related to broader societal freedoms. 

Reasons to worry, therefore, can  be found in 

the political, economic as well as legal 

environments in which the press has to function. 

Very often, these barriers to freedom point to 

factors of continuity rather than change. Or 
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otherwise said, to the legendary gap between 

theory and practice. 

Legal power. Russia does have a rather 

‘liberal’ press law and press freedom is legally 

and constitutionally guaranteed. However, the 

(lack of) implementation of law and the (lack of) 

independence of the judiciary and official media 

regulatory bodies are causes of concern. Courts 

regularly charge journalists with criminal 

defamation. The rapid succession of presidential 

and governmental decrees and orders, often 

containing contradictory measures, as well as 

unpredictable changes in policy and practice of, 

for instance, the handling of taxes (massively 

allowed tax evasion followed by large measured 

controls), create a climate of legal insecurity. 

 

Post-communist Russia allows private 
ownership. But ‘private’ doesn’t 

necessarily mean ‘independent’ in 
Russia. 

 
Compliant ownership. The gap between theory 

and practice plays on other fields as well. There 

is plurality of ownership, according to law. But 

the law requires little transparency of ownership 

thus not allowing consumers to judge the 

impartiality of the news. The authorities own 

and/or control the country’s three main national 

television channels: Channel One, RTR, and 

NTV. Private owners of print and electronic 

media are by and large ‘oligarchs’ and large 

businesses such as the energy company 

Gazprom. Under Yeltsin, probably the best-

known oligarchs were Vladimir Gusinsky 

(banking sector) and Boris Berezovsky (auto 

industry). All of them use the media to advance 

their personal, business and political interests – 

since business and politics go closely together in 

Russia.  

 
Berezovsky: oligagarchs control the media landscape 

 

This led the Russian journalist and commentator 

Aleksej Pankin to the verdict that “Russia has a 

genuinely pluralistic unfree media”. Private 

doesn’t necessarily mean independent in 

Russia. In the eyes of the audience, 

‘independent’ is rightly equaled to ‘opposition’, 

but opposition media are in themselves 

dependent on ‘opposition groups’. The oligarchs 

show very little genuine concern for press 

freedom; they only appear when their own 

interests are directly at risk. Otherwise, they 

voluntarily opt for the authorities, because they 

simply are part of them. 

Partisan journalism. Russian journalists judge 

Western-style impartial journalism as valuable 

(for the West) but at the same time judge Russia 

as ‘needing a different approach’. The tradition 

of advocacy journalism strongly persists in 

Russia. Journalists consider themselves, in line 

with their tradition, missionaries of ideas rather 

than neutral observers. The ‘restriction’ to the 

presentation of mere facts is often regarded as 

even a devaluation of the profession of the 

journalist. The active or participant journalist, in 

contrast, wants to influence politics and 

audiences according to his political beliefs. That 

this is not without danger, proves the case of 

Anna Politkovskaya (in Globaal, jg 14 (1)). 

Regions. Russia is more than Moscow and St-

Petersburg. Many print media at the national 

level are privately owned, so some diversity of 

viewpoints exist. Ownership of regional print 
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media is less diverse and is often concentrated 

in the hands of local authorities, some of them 

are real despots who pressure the media by 

several means such as the selective withholding 

of advertising or subsidies, or refusing 

journalists access to information. 

Access to information. The (general) attitude 

towards information is probably one of the 

fundamental ‘problems’ - or indeed explanations 

-  in Russia. Information is considered a 

(particular) privilege, not a (universal) right. 

Information is not accessible to all (journalists, 

people) on an equal basis (= universalism) but 

granted to some, dependent on position or 

connections (= particularism). Journalist do not 

receive rights by law but by the personal 

preference of officials and press services. Very 

few journalists claim their rights before court. 

They prefer to overcome the information barriers 

by other means, such as maintaining privileged 

relations or bribing officials and openly 

purchasing information from them.  

 

 
Russia, strong but not free 

 
‘In the name of democracy’  
At best, the press freedom in Russia can 

considered as ‘partial’ or ‘imperfect’. The labels 

awarded to Russia – ranging from formal to 

authoritarian, delegated, manipulative or 

totalitarian democracy – suggest a superficial 

and impartial congruence with the democratic 

model. Paradoxically, the process of 

democratization is even seized upon as a 

justification to limit press freedom. The ‘defence 

of democracy theory’ adheres to the idea that 

full information can undercut the reforms or 

policies undertaken by the government. While 

the concept of democracy became discredited in 

Russia already under president Boris Yeltsin as 

synonymous with anarchy, chaos and crony 

capitalism, under Vladimir Putin democracy 

became confused with the dictatorship of law, 

the war on terrorism and a strong Russia. What 

remained untouched however is the instrumental 

view on journalism and media: they are 

considered instruments of the authorities ‘in the 

name of’ some external goal.  

 

Journalism and media are considered 
instruments of the authorities ‘in the 

name of’ some external goal. 
 

The representation of media reality as ‘not free’ 

in the Soviet Union, ‘(partly) free’ under 

Gorbachev and Yeltsin, and ‘not free’ again 

under Putin is too simplistic. Just as Yeltsin was 

not the embodiment of press freedom (as he 

became an icon of at one time), Putin might not 

be the ‘worst enemy of the press’ either. 

Dissatisfaction with the state of Russian press 

freedom today, as with Russian democracy and 

market economy, is partly the consequence of 

too high expectations in the early 1990s. In the 

words of the American professors Andrei 

Schleifer and Daniel Treisman in their seminal 

article in Foreign Affairs (2004), “Russia is a 

‘normal country’ but also not more than a normal 

country”. Press freedom will always and 

everywhere be ‘under pressure’ as authorities 

will always have the tendency to control media. 

And the nearer any medium gets to operating as 

a mass medium, the more it can expect the 

attention of government. This is why press 
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enjoys universally more freedom than 

broadcasting (and radio enjoys more freedom 

than television). This is not different in Russia. 

Laws that guarantee a safe distance between 

media and politics are crucial. But in order for 

laws to work, the nation (including politicians, 

bureaucracy, courts, media owners, journalists, 

and the public at large) has to collaborate. This 

is where continuity joins in. Neither under 

Gorbachev or Yeltsin, Russian media have been 

autonomous instruments serving the interests of 

the society. The very concepts of ‘state’ and 

‘society’ are interwoven in people’s minds. The 

interests of the individual are subordinated to 

those of the state; people exist for the state’s 

sake and not vice versa. And so do the media.  

The picture is not so much grey as indeed 

black and white. The wave of pensioners’ 

protest across Russia in January 2005 was 

covered by central television in a minimalist way. 

No more than one or two protests a day were 

shown, only official explanations were given and 

only government guests were invited in talk-

shows. At the same time, however, the 

television coverage was the cause for critiques 

in many newspapers. Many journalists spoke 

out. The more numerous and active these 

journalists become, the more hope there is for 

press freedom to become a stable reality in 

Russia. ◘ 

 
Prof. Dr. Hedwig de Smaele is docent at the Catholic 
University of Brussels (KUB). She has published about the 

press, media policy and political communication in Central 

and Eastern Europe. Press freedom monitoring 

organizations: Freedomhouse: www.freedomhouse.org / 
Committee to Protect Journalists: www.cpj.org / Reporters 

Without Borders: www.rsf.org / International Press 

Institute: www.freemedia.at  

 

 

Private Militaire Firma’s (PMF) in conflictgebieden 

Oorlog in onderaanneming 
 

door Jan CARMANS en Jos de la HAYE  
 

 
 

De aanwezigheid van PMF’s in conflictgebieden 

is zeker niet vreemd. We kennen ze als de 

bewakingsdiensten van gebouwen en personeel 

van internationale organisaties (zowel 

gouvernementele als niet-gouvernementele). De 

jongst jaren is de aanwezigheid en ook de 

betrokkenheid van PMF’s enorm toegenomen 

op de conflictdynamiek . Met dit laatst wordt 

bedoeld de interactie tussen de hoofdspelers 

van het conflict, de cruciale strijdpunten in het 

conflict en de geografische omgeving van het 

conflict. Uit een analyse blijkt dat slechts een 15-

tal PMF’s in conflicten betrokken waren in de 

periode 1950-1989. Dit aantal steeg naar een 

65-tal firma’s in de periode 1990-1998. De 

jongste crisis in Irak is een ander toonbeeld van 

het grote aandeel van PMF’s in conflict-

gebieden. De private militaire sector zorgt er 

voor de toelevering van om en bij de 20,000 

troepen. Daarenboven is de aard van de 
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activiteit sterk verruimd. Dat bleek toen uitkwam 

dat de ondervragers en folteraars in de Abu 

Ghraib gevangenis deel uit maakte van private 

firma’s (waaronder Titan en CACI). Het is hier 

de bedoeling om na te gaan of we hier te maken 

hebben met een ‘spoiler’ in de constructieve 

transformatie, d.i. het omvormen van het 

gewapend conflict naar een duurzame vrede, 

van het conflict? 

  

Ontstaan en groei van private militaire sector 
De onderzoekers Holmqvist en Singer schrijven 

het succes van de private militaire industrie 

sinds de jaren negentig toe aan drie factoren: 

ten eerste het einde van de Koude Oorlog en 

het vacuüm dat er uit voortvloeide in de markt 

van de veiligheidsvoorziening, ten tweede de 

transformatie op het vlak van oorlogsvoering, en 

ten derde het toenemende normatieve belang 

van privatisering. Wereldwijd krimpen de 

professionele legers sinds 1989, terwijl de 

globale instabiliteit toeneemt. Daarenboven 

worden steeds meer spitsvondige technieken en 

technologieën gebruikt om oorlog te voeren. Tot 

slotte is er de sterke ideologische druk om alles 

te privatiseren en uit te besteden, denken we 

bijvoorbeeld maar aan scholen, gevangenissen 

en politie.  

 

Verscheidenheid aan activiteiten 
De militaire toeleveranciers leveren diensten 

aan op de frontlinie, zoals bij voorbeeld het 

commando van de troepen. Vroeger waren dit 

boogschutters, scherpschutters enz. Vandaag 

spreken we over gevechtstraining, vaardigheden 

voor gevechtsondersteuning, militaire 

ingenieurs, gevechtspiloten enz. Het gaat hier 

voornamelijk om goed getrainde veteranen uit 

een goed gestructureerd en georganiseerd 

leger. In de meeste gevallen gaat het om ad hoc 

samengestelde troepen die reageren op een 

door een overheid gepubliceerde advertentie. 

Eind jaren negentig had het Russisch Sukhoi 

Design Bureau, bijvoorbeeld, een akkoord met 

de Ethiopische overheid om Su-27s en een 

gevechtsteam te leveren (om oorlog te voeren 

tegen Eritrea). Sukhoi leverde als het ware een 

kleine luchtmacht aan Ethiopië. 

Een tweede type zijn de militaire consulenten. 

Zij verlenen advies en opleiding. In sommige 

gevallen gaat het om nogal grote commerciële 

bedrijven die diensten ter beschikking stellen 

vergelijkbaar met deze van een goed 

ontwikkelde generale staf. Deze groep bestaat 

veelal exclusief uit gepensioneerde hoge 

officieren komende uit grote en wel 

gestructureerde legers. Zij voorzien in allerlei 

diensten welke nodig zijn om een gewapende 

strijd te leveren: strategische planning, militaire 

ontplooiing, onderzoek, risico- en dreigings-

analyse, enz. Deze firma’s specialiseren zich om 

bestaande legers mee te laten evolueren in de 

allernieuwste gevechtstechnieken van de 21ste 

eeuw. Het Amerikaanse Military Professional 

Resources Incorporated (MPRI) is een 

voorbeeld van dit type militaire firma’s.  

 

 
Bouwen aan oorlog 
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Het type 3 firma’s zijn de militair ondersteunde 

firma’s. Door assistentie te verlenen achter de 

frontlinie zijn deze firma’s iets minder zichtbaar 

op het terrein. Deze voorzien in diensten van 

militaire aard, zonder zelf militair of paramilitair 

te zijn georganiseerd. Voorbeelden van 

activiteiten zijn: bescherming van personeel, 

logistieke ondersteuning (catering, huisvesting, 

transport…) enz. Voorbeeld hiervan is 

Halliburton. Het geeft ook aan dat de PMF’s ook 

voor burgerlijke klanten werken (bijvoorbeeld 

multinationals). 

 

 
Het type van militaire firma vertelt echter niets 

over de mogelijke invloed van de firma op de 

dynamiek van het conflict. De strategische 

impact van het aanreiken van bij voorbeeld 

militair advies of opleiding, kan even groot zijn 

als het rechtstreeks leveren van troepen aan de 

frontlinie.  

 

Aanwezigheid in conflictgebieden 
Wanneer we kijken naar het type conflict dan 

zien we dat PMF’s beduidend meer 

vertegenwoordigd zijn in conflictgebieden waar 

natuurlijke grondstoffen aanwezig zijn, 

aangezien dit de koopkracht van potentiële 

klanten (regeringen, multinationals, rebellen, 

enz) doet stijgen. Bijgevolg kan er meer beroep 

gedaan op de duurdere en meer gesofisticeerde 

diensten van de militaire firma’s.  

Voorts zien we dat PMF’s in elke fase van het 

conflict aanwezig zijn. Steeds meer worden 

private firma’s ingeschakeld om de echte 

gewapende strijd voor te bereiden. De overheid 

bestelt haalbaarheids- en/of risico analyses of 

zelfs heuse logistieke operaties. Ter illustratie 

verwijzen we naar de Amerikaanse militaire 

basis, Camp Doha, in Koeweit. Vanuit deze 

basis werd de Amerikaanse inval op Irak 

voorbereid. De meerderheid van de PMF’s zijn 

actief gedurende het gewapende conflict. Ter 

illustratie, de waarde van de in Irak binnen 

gehaalde contracten door Halliburton worden 

geraamd op 13 miljard US dollar. 

 

Tijdens de wederopbouw na het 
conflict blijven de private firma’s een 

aanzienlijke aanwezigheid innemen. In 
vele gevallen wordt beroep gedaan op 
‘kleinere’ bedrijven en deze blijken het 

niet altijd even nauw te nemen met 
mensenrechten. 

 
Ook tijdens de wederopbouw na het conflict 

blijven de private firma’s een aanzienlijke 

aanwezigheid innemen. In vele gevallen wordt 

beroep gedaan op ‘kleinere’ bedrijven en deze 

blijken het niet altijd even nauw te nemen met 

mensenrechten. 

 

Invloed van PMF’s op de conflictdynamiek 
De aanwezigheid van de PMF’s in elke fase van 

het conflict maakt hen een permanente speler 

die het conflict (kan) beïnvloed(en). Dit betekent 

ten eerste dat elke conflictanalyse voortaan oog 

moet hebben voor de aanwezigheid van PMF’s 

en moet nagaan welke hun opdracht is. Dit 

laatste is haast een onmogelijke opdracht 

gezien de geheime sfeer die heerst rond de 

PMF’s. 

Ten tweede heeft het identiteitsloze karakter 

van de PMF’s een aantal neveneffecten. Het 
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kan een weerslag hebben op de intensiteit van 

het conflict. Het is makkelijker schieten op een 

onbekende. Aangezien dit voor alle partijen 

geldt, is de kans op escalatie groter indien 

private firma’s betrokken zijn. Anderzijds wordt 

een tegenstrever soms onderschat omdat geen 

rekening wordt gehouden met het feit dat de 

tegenpartij bijscholen genoten heeft. Het 

gezichtloze karakter van PMF-soldaten heeft 

ook als gevolg dat ze verdwijnen in de 

statistieken. In de zomer van 2004 wees de 

Amerikaanse media op het duizendste 

Amerikaanse slachtoffer in Irak (om zo druk uit 

te oefenen op president Bush). In feite was dit 

cijfer veel eerder overschreden indien ook de 

contractuelen zouden worden meegerekend. 

Ten derde, betekent het inschakelen van 

PMF’s een serieuze hap uit het budget. Dit geldt 

voor al hun klanten zij het uit de overheid, privé 

of niet-gouvernementele sector. Doordat PMF’s 

met “cost-plus” contracten werken, lopen deze 

“kosten” vaak uit tot veel te hoge prijzen die 

daarenboven vaak zeer moeilijk te bewijzen zijn. 

In Angola, bij voorbeeld, leende de regering geld 

uit toekomstige olie inkomsten. Het merendeel 

van dit geleende geld ging naar PMF’s. Enkele 

jaren later (in 2002) ging nog steeds de helft van 

de olie inkomsten naar de terugbetaling van de 

lening. 

Ten vierde, is er een verlies aan controle 

telkens beroep gedaan wordt op PMF’s. Er is 

het verlies van controle over de uitvoering van 

de opdracht. Eens het contract getekend, ligt de 

implementatie in handen van de PMF’s. 

Daarenboven bleek echter dat ongeveer 35% 

van de ingehuurde ondervragers (door CACI) 

geen formele opleiding als ondervrager hadden 

genoten. Zo hebben bijvoorbeeld een aantal 

PMF’s opdrachten uitgesteld of uiteindelijk 

beslist om de opdracht niet uit te voeren omdat 

ze zelf de situatie als “te gevaarlijk” in hadden 

geschat. De meeste voorbeelden vinden we 

terug na de heropleving van het geweld in april 

2004 en na de vele ontvoeringen in juli 2004. De 

klant heeft bijgevolg best nog een reserve plan 

in geval de firma de opdracht niet of niet goed 

uitvoert. Verder is er weinig of geen controle 

over wie er binnen de private militaire firma de 

opdracht zal uitvoeren. De verantwoordelijkheid 

van de rekrutering ligt bij de PMF. Er zijn 

gevallen waarbij er zeer slechte ‘appels’ in de 

groep lagen, die het bijvoorbeeld niet zo nauw 

nemen met de mensenrechten. 

 

 

 

De folteringen in de Abu Ghraib gevangenis 

stelde de Amerikaanse overheid in 

verlegenheid, hoewel het een private militaire 

firma was die het uitvoerde. Tevens is het niet 

altijd duidelijk welke de achtergrond is van het 

personeel. Er zijn met andere woorden ook 

“schurken” firma’s actief. 

Wat de democratische controle betreft, kan 

men stellen dat door het sluiten van een contract 

de verantwoordelijkheid bij de private militaire 

firma ligt, maar het internationaal recht erkent 

dergelijke firma’s niet. Het inhuren van PMF’s 
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zou ook voordelig kunnen zijn om welbepaalde 

strategische noden te verwezenlijken, anderzijds 

wordt de publieke opinie ontwricht van het eigen 

buitenlands beleid. Indien president Bush niet 

over de 20.000 troepen (dmv PMF’s) had 

kunnen beschikken, had hij zelf extra troepen 

moeten vragen (en waarschijnlijk niet gekregen) 

of had hij compromissen moeten sluiten met zijn 

bondgenoten en/of de VN.  

 

De private militaire sector is tot op 
vandaag grotendeels ongereguleerd. 

Het internationaal recht erkent 
dergelijke firma’s niet. 

 

De transparantie vergrijst omdat de privé firma’s 

niet gehouden zijn aan de principes van goed en 

openbaar bestuur (bij voorbeeld toegang 

verlenen tot informatie). Dat de privé sector 

belangen heeft bij de uitkomst van het publieke 

debat over het al dan niet uitbesteden van 

overheidsopdrachten met betrekking tot 

veiligheidskwesties, zal een lobby machine in 

gang zetten om nog meer geld naar de private 

veiligheidsindustrie laten vloeien.  

 

PMF’s, legitimiteit en aansprakelijkheid  
Uit de praktijk blijkt dat veiligheidstaken in 

mindere mate tot de exclusieve bevoegdheden 

behoren van de staat, hetgeen het legitieme 

karakter van dergelijke praktijken in vraag stelt. 

Pragmatici zullen stellen dat de private militaire 

sector in diensten voorziet waarin de staat niet 

wil of niet kan voorzien. Radicalen zullen eerder 

stellen dat de evolutie naar een staat die 

voorziet in veiligheid voor zij die het kunnen 

betalen in werking is. Dit kan leiden tot een 

oneven distributie van veiligheidsvoorzieningen. 

Denk dan bijvoorbeeld aan de creatie van veilige 

enclaves in anders onveilige omgevingen. De 

maatschappij wordt eigenlijk in toenemende 

mate gemilitariseerd wordt terwijl de fysieke 

veiligheid van de lokale bevolking niet verbetert, 

hetgeen voor frustraties en spanningen kan 

zorgen.  

Bovendien is de private militaire sector is tot 

op vandaag grotendeels ongereguleerd. Het 

bestaande wetgevend kader blijkt aldus op 

onvoldoende wijze de private militaire industrie 

te reguleren. Om aan deze problemen het hoofd 

te bieden zijn nieuwe administratieve en 

wetgevende maatregelen nodig, dit op 

verschillende niveau’s, niet in het minst het 

nationale en het internationale. Er is nood aan 

een effectief controlebeleid op nationaal niveau, 

hetgeen om systematische informatie-

verzameling en transparantie vraagt. Voorts is er 

nood aan aangepaste internationale wetgeving, 

aangevuld met subregulatie door internationale 

organisaties, de industrie en de nationale 

wetgevers om de wettelijke lacunes te vullen. 

Tegenwoordig worden er veelal ‘zachte’ 

wetgevende inspanningen gedaan, zoals 

gedragscodes ter professionalisering van de 

sector met als doel de transparantie ervan te 

vergroten. Dergelijke initiatieven ter 

professionalisering van de sector zijn inderdaad 

een stap in de goede richting, maar 

zelfregulering is slechts één van de maatregelen 

die genomen moet worden om de sector te 

reguleren, aangezien in deze huidige situatie 

van zelfregulatie blijkt dat gerechtelijke 

vervolgingen van werknemers van private 

militaire bedrijven in praktijk slechts sporadisch 

voorkomen. Overheden zijn alleszins op 

nationaal niveau met deze problematiek bezig, 

zoals blijkt uit het rapport van de Foreign Affairs 

Committee over Private Military Companies 

(2001-2002). Het internationaal humanitair recht 

(enkel van toepassing in conflictsituaties) en de 

mensenrechtenverdragen zijn enkel van 

toepassing op staten. Feit is echter dat sommige 

uitdagingen kunnen aangepakt worden door 
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middel van regelgeving, maar anderen niet. 

Wetgeving is immers geen wondermiddel voor 

alle problemen. Denk dan bijvoorbeeld aan het 

minder zichtbare, maar daarom niet noodzakelijk 

minder prominente corruptiefenomeen.  

De private militaire sector is als het ware een 

belangrijke en permanente speler in de 

conflictdynamiek. Bijgevolg kunnen ze sturing 

geven aan de dynamiek van het conflict zowel in 

goede als in slechte zin. Private militaire firma’s 

hebben geen binding met de maatschappij, ze 

voeren gewoon een contract uit. Ze zijn niet 

bekommerd of hun opdracht leidt tot meer of 

minder geweld. Een ingrediënt dat gemakkelijk 

bijdraagt tot de escalatie van geweld.  

De grijze zone waarin de private militaire 

firma’s werken leidt tot een aantal bedenkingen. 

Vooreerst is er de bijkomende moeilijkheid om 

alle spelers in het conflict in kaart te brengen. 

Ten tweede is er de hoge kostprijs om private 

firma’s in te schakelen. Daar bij komt dat er een 

zekere vorm van afhankelijkheid is 

aangekoppeld. Eens men er aan begint het zeer 

moeilijk is om geen beroep meer te doen op de 

diensten van de private militaire sector. Ten 

derde is er het toenemende probleem van het 

gebrek aan (democratische) controle. Eens de 

opdracht is uitbesteed, blijft de vraag wie binnen 

de firma de opdracht zal uitvoeren en of dit zal 

gebeuren met voldoende respect voor het 

internationaal recht en de internationale 

mensenrechten. ◘ 

 
Jan Carmans is onderzoeker aan het Vredesinstituut te 

Leuven, Aspirant-doctorandus in conflictpreventie en 

vredesopbouw. 
 

Jos de la Haye is voorzitter van de NGO Field Diplomacy 

Initiative.

 

 
Kwalificatie van het conflict tussen Israël en Hezbollah 

Een nieuwe uitdaging voor een rechtstak in ontwikkeling 
 

door Els TRAETS 
(onder leiding van Prof. Dr. Jan Wouters en 
Bruno Demeyere) 
 

 

 

Op woensdag 12 juli 2006 ontvoerden 

Hezbollah-strijders twee Israëlische soldaten 

aan een Israëlische grenspost en werden drie 

militairen gedood. Tegelijkertijd werden raketten 

afgevuurd op Israël. De reactie van Israël liet 

niet lang op zich wachten. Deze operatie van 

Hezbollah (“Partij van God”) werd gezien als een 

bedreiging van de integriteit van het Israëlische 

territorium. Israël antwoordde op diezelfde dag 

dan ook met luchtaanvallen op Zuid-Libanon. Dit 

was het begin van een conflict dat 33 dagen zou 

duren. Volgens de Libanese autoriteiten stond 

de teller op 1.191 doden en 4.409 gewonden. 

Meer dan 900.000 mensen zijn hun huizen 

ontvlucht. 
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Reeds tijdens het conflict rezen vragen naar 

de verantwoordelijkheid van de betrokken 

partijen. Ook na het conflict dringen een aantal 

vragen zich op. Heeft Israël het spel volgens de 

regels gespeeld? Is Hezbollah aan dezelfde 

regels onderworpen? Deze vragen vinden hun 

antwoord in het Internationaal Humanitair Recht 

(hierna IHR), dat de regels bevat van hoe 

partijen zich horen te gedragen in een oorlog. 

Om te weten welke regels van toepassing zijn, 

moeten we eerst weten wat voor soort conflict 

het was. Een kwalificatie van dit conflict onder 

het IHR zal geen gemakkelijke opdracht blijken. 

Dit conflict was ‘boeiend’ in twee opzichten: 

enerzijds, kon Israël zich beroepen op het recht 

op zelfverdediging (ius ad bellum)? Anderzijds, 

hoe moet een conflict tussen een staat en een 

niet-statelijke actor die opereert van op het 

grondgebied van een andere staat, worden 

gekwalificeerd onder het IHR (ius in bello)? Of: 

hoe een conflict waarbij duizenden doden vielen 

een nieuwe uitdaging is voor een rechtstak in 

volle ontwikkeling. 

 

Israël’s recht op zelfverdediging 
De vraag of Israël de wapens mocht opnemen 

en of en in welke mate het mocht terugslagen, is 

een vraag van het ius ad bellum. Het betreft als 

dusdanig de mogelijke rechtvaardiging van het 

gebruik van geweld. Het antwoord op deze 

vraag heeft echter geen invloed op de vraag 

welke spelregels tijdens het conflict van 

toepassing zijn (ius ad bellum). Israël beriep zich 

op het recht op zelfverdediging, zoals 

vastgelegd in artikel 51 van het VN Handvest. 

Artikel 51 moet strikt worden geïnterpreteerd, 

aangezien het een uitzondering vormt op het 

verbod op gebruik van geweld, zoals we dat 

terugvinden in artikel 2 (4) VN-Handvest. Het 

Internationaal Gerechtshof en de internationale 

gemeenschap hebben zich terughoudend 

opgesteld met betrekking tot een ruimere 

interpretatie van het zelfverdedigingsrecht. 

 

Sinds de Koude Oorlog beroepen 
meer en meer staten zich op hun recht 

van zelfverdediging om op te treden 
tegen acties van private groeperingen.  
 

Traditioneel werd aangenomen dat maatregelen 

van zelfverdediging tegen private actoren, zoals 

Hezbollah, uitgesloten waren van artikel 51. 

Nochtans blijkt uit de voorbereidende werken 

van het VN-Handvest dat het de bedoeling is 

geweest van de opstellers ervan, dat het begrip 

‘gewapende aanval’ zowel de aanval door staten 

(direct military aggression) zou betreffen als de 

aanval door private actoren waarin de staten 

een zekere verantwoordelijkheid dragen (indirect 

military aggression). Reeds tijdens de Koude 

Oorlog beriepen meer en meer staten zich op 

hun recht van zelfverdediging om op te treden 

tegen acties van private groeperingen. De 

vereiste statelijke verantwoordelijkheid werd dan 

gevonden in de onwil of de onmacht van de 

staat om op te treden tegen aanvallen van op 

hun grondgebied tegen een andere staat. Na de 

aanslagen van 11 september kwam er evenwel 

een ommezwaai. Een dag nadien nam de VN-

Veiligheidsraad een resolutie aan waarin ze een 

uitoefening van het recht op zelfverdediging in 

overeenstemming met het Handvest achtte. 

Belangrijk is hierbij op te merken dat er geen 

enkele verwijzing werd gemaakt naar mogelijke 

statelijke betrokkenheid. Twee weken later 

bevestigde de Veiligheidsraad opnieuw het recht 

op zelfverdediging. 

De vraag rijst in welke mate een staat zich op 

zijn zelfverdedigingsrecht kan beroepen 

wanneer hij doelwit wordt van gewapende 

aanval door private actoren, waarin een andere 

staat geen verantwoordelijkheid heeft. In de 
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Corfu Channel Case (1949) besliste het 

Internationaal Gerechtshof dat elke staat de 

verplichting heeft om niet toe te laten dat zijn 

territorium gebruikt wordt voor acties tegen de 

rechten van andere staten. Telkens een staat 

gewapende groeperingen op zijn grondgebied 

activiteiten zou laten ontplooien tegen een 

andere staat, zou die eerste staat dus het 

internationale recht schenden. Het is eveneens 

een algemene regel van internationaal 

gewoonterecht dat een staat zijn grondgebied 

niet bewust mag laten gebruiken in strijd met de 

rechten van andere staten. In de Nicaragua 

Case heeft het Internationaal Gerechtshof 

daaruit afgeleid dat deze acties een schending 

uitmaken van zowel het verbod van gebruik van 

geweld en het verbod van interventie. De 

internationale aansprakelijkheid van de staat 

komt eveneens in het gedrang wanneer de staat 

nalaat om de belangen van een andere staat te 

verdedigen, wanneer hij daartoe een verplichting 

heeft onder internationaal recht en over de 

middelen beschikt om dit te doen. Dit werd aldus 

gesteld door het Internationaal Gerechtshof in 

de Teheran Case. In dat geval kan de staat dan 

ook internationaal verantwoordelijk worden 

gesteld voor deze nalatigheid.  

Er kan geen twijfel over bestaan dat de acties 

van Hezbollah op Israëlisch grondgebied 

militaire acties waren. De Onderzoekscommissie 

van de VN Mensenrechtenraad oordeelde dat 

Libanon verantwoordelijkheid draagt voor de 

handelingen van Hezbollah (zie verder). Israël 

kon dus in het zelfverdedigingsrecht een 

rechtvaardiging vinden voor militaire acties 

tegen Libanon, dat de verdedigingsmaatregelen 

van Israël op zijn grondgebied moest dulden. De 

militaire acties van Israël escaleerden echter 

van verdediging naar een algemene aanval op 

het Libanese grondgebied. Ook de VN 

Veiligheidsraad wees op de escalatie van het 

geweld. Human Rights Watch stelde dat het 

antwoord van Israël niet aan de 

proportionaliteitsvereiste – essentieel bij de 

uitoefening van het zelfverdedigingsrecht – 

voldeed.  

 

Een ‘geïnternationaliseerd intern conflict’ of 
een ‘internationaal conflict’?  
We kunnen probleemloos stellen dat er zich in 

de maanden juli en augustus 2006 een 

gewapend conflict heeft voorgedaan tussen 

Israël en Hezbollah. Beide partijen hebben 

wapens ingezet, de gevechten hadden een hoge 

intensiteit en langs beide kanten zijn een 

aanzienlijk aantal slachtoffers gevallen. Hoe dit 

conflict gekwalificeerd moet worden onder het 

internationaal humanitair recht is echter een 

vraag die moeilijker te beantwoorden is, nu het 

gaat om een staat (Israël) die vecht tegen een 

niet-statelijke actor (Hezbollah) op het 

grondgebied van een andere staat (Libanon).  

Traditioneel kent het IHR slechts twee vormen 

van gewapende conflicten: de internationale en 

de interne gewapende conflicten. Klassieke 

internationale conflicten zijn gewapende 

conflicten die ontstaan tussen twee of meer 

staten. Aanvankelijk hield het internationaal 

recht zich slechts in beperkte mate bezig met 

gewapende conflicten binnen de landsgrenzen 

van een staat. Deze conflicten werden geacht te 

vallen binnen de soevereiniteit van de betrokken 

staat. Bijgevolg diende het internationaal recht 

deze materie niet te regelen. Door het 

toenemend aantal interne gewapende conflicten 

groeide echter de idee dat er een meer 

uitgewerkte regeling nodig was voor dit type 

conflicten. Bovendien kunnen deze interne 

conflicten worden ‘geïnternationaliseerd’ door de 

inmenging van een andere staat. 

Geïnternationaliseerde interne gewapende 

conflicten zijn conflicten gevoerd binnen een 

staat tussen overheidstroepen en 

rebellenbewegingen of tussen gewapende 
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groeperingen met de tussenkomst van één of 

meer derde staten, die de overheid, de rebellen 

of de gewapende groeperingen steunen. Er zijn 

verschillende manieren waarop een andere 

staat betrokken kan raken bij zulk conflict. We 

zullen ons hier enkel toespitsen op wat relevant 

is voor het conflict tussen Israël en Hezbollah.  

 

Een staat die vecht tegen een niet-
statelijke actor op het grondgebied 

van een andere staat.  
 

Een mogelijke weg naar betrokkenheid is 

voorhanden wanneer een staat ervoor kiest om 

financiële of materiële hulp te sturen. Dit zal 

echter nooit leiden tot het ontstaan van een 

internationaal conflict, hoe groot de steun ook 

mag zijn. Het is echter mogelijk dat een derde 

staat niet enkel materiële en financiële hulp 

verstrekt, maar ook militaire en strategische 

ondersteuning aanbiedt aan een gewapende 

groepering en daardoor de volledige controle 

over de groepering verwerft. Terecht wordt dan 

de vraag opgeworpen of zulks wél leidt tot de 

internationalisering van het conflict. In de 

Nicaragua Case ontwikkelde het Internationaal 

Gerechtshof de vereiste van ‘effective control’. 

Het louter financieren, organiseren, opleiden en 

bevoorraden bereikt niet de vereiste drempel 

van betrokkenheid om een intern conflict te 

internationaliseren. Evenmin volstaat (hulp bij) 

militaire planning. Ondanks een lichte 

versoepeling door het Internationaal Joegoslavië 

Tribunaal (Tadic Case) wordt nog steeds een 

‘overall control’ vereist om het interne conflict 

een internationaal karakter te geven. Het 

Internationaal Gerechtshof benadrukt dat de 

derde staat betrokken moet zijn bij de uitwerking 

en het toezicht op de militaire operaties. Het 

Internationaal Joegoslavië Tribunaal voegt 

daaraan toe dat de derde staat een rol moet 

spelen in het organiseren, het coördineren of 

plannen van de acties van de militaire 

groepering, naast het financieren, uitrusten of 

trainen ervan. Het hoeft niet dat de derde staat 

specifieke bevelen geeft of de hand heeft in elke 

operatie. 

 

‘Israël vs Hezbollah’ of ‘Israël vs Libanon, 
Iran en Syrië’? 
De rol van Libanon in het conflict tussen Israël 

en Hezbollah was het onderwerp van hevige 

discussies. De Libanese regering benadrukte 

dat zij geen voorgaande kennis had van de 

acties van Hezbollah. Eerste Minister Siniora 

beweerde dit in zoveel woorden op de 

conferentie in Rome van 25 juli 2006: “My 

Government, which had no advance knowledge 

of the Hezbollah crossing of the Blue Line and 

abduction of two Israeli soldiers and has 

disavowed it, condemns in the strongest 

possible terms the violent  Israeli response and 

its aggression in contravention of international 

laws, conventions, and norms.” 

Israël daarentegen legde officieel de 

verantwoordelijkheid bij de Libanese regering, 

van op wiens grondgebied de acties tegen Israël 

werden gelanceerd. Zij zagen aanval dan ook 

als de actie van de soevereine staat Libanon. 

Premier Olmert stelde duidelijk: “Lebanon is 

responsible and Lebanon will bear the 

consequences of its actions.” De onderzoeks-

commissie van de VN Mensen-rechtenraad 

komt tot het besluit dat het voorliggend conflict 

een internationaal karakter heeft. Ze ziet 

daarvoor drie redenen.  

In de eerste plaats is Hezbollah een erkende 

politieke partij in Libanon met vertegen-

woordigers in het parlement en de regering. 

Daardoor is Hezbollah geïntegreerd in de 

constitutionele organen van de Libanese staat. 

Een tweede reden die de Commissie aanhaalt is 

de rol die Hezbollah van oudsher gespeeld heeft 
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in de strijd tegen de Israëlische bezetting van 

Libanees grondgebied. Hezbollah is een militie 

in de zin van de Conventies van Genève. Gelet 

op de afwezigheid van reguliere strijdkrachten in 

het zuiden van Libanon en de aanwezigheid van 

Hezbollah in deze delen van het land, kan men 

besluiten dat Hezbollah het verzet uitmaakt ter 

verdediging van het bezette gebied.  

 

Zowel de Libanese president als de 
Libanese regering beklemtoonde de 

bijzondere rol die Hezbollah speelt bij 
de verdediging van Zuid-Libanon. 

 

Zowel de Libanese president Lahoud als de 

Libanese regering beklemtoonden de bijzondere 

rol die Hezbollah hierbij speelt. In zijn “speech to 

the nation” van 18 augustus 2006 zei Lahoud: “I 

salute the heroism of the National Resistance 

fighters (Hezbollah, nvdr), who were fit to the 

responsibility laid on their shoulders from the 

very beginning, and once more they brought 

down the legend of the invincible army. I would 

like to greet the Leader of the Resistance, 

Sayyed Hassan Nasrallah, who wanted this 

victory to be for all the Lebanese and Arab 

people.”  

Tenslotte vertrouwden een aantal van de hoge 

regeringsautoriteiten de Commissie toe dat 

Libanon zich, hoewel als slachtoffer, 

beschouwde als partij bij het conflict. Aldus komt 

de Onderzoekscommissie van de VN 

Mensenrechtenraad tot het besluit dat er een 

internationaal conflict gaande was tussen 

Libanon en Israël. Dat Israël Hezbollah ziet als 

een terroristische groepering verandert volgens 

de Commissie niets aan de kwalificatie.  

Met de feiten zoals we die nu kennen, lijkt 

toerekening aan Iran niet mogelijk te zijn. Dat 

Hezbollah nauwe banden heeft met Iran staat 

vast. Het is op aandringen van ayatollah 

Khomeini dat de beweging begin jaren ’80 werd 

opgericht. Hezbollah is een beweging van 

fundamentalistische sjiieten. Hun hoofddoel zou 

zijn de strijd tegen de Israëlische troepen in 

Libanon, als een eerste stap in de vernietiging 

van de Israëlische staat. Verder verleende Iran 

ook financiële steun aan de organisatie. Jaarlijks 

zou daarmee zo’n 100 miljoen dollar gemoeid 

zijn. Dit kan eveneens blijken uit de Iraanse 

namen die vaak prijken op de ziekenhuizen in 

Zuid-Libanon. Nasrallah, de leider van 

Hezbollah, zei ook dat hij zich geen zorgen 

maakte over de wederopbouw van het land. “We 

hebben vrienden die dat kunnen betalen,” zei hij. 

Hiermee bedoelde hij zijn vrienden in Teheran. 

 

Zelfs indien staalharde bewijzen van 
Iraanse steun aan Hezbollah 

voorhanden zouden zijn, zou nog niet 
zijn aangetoond dat Teheran een rol 

speelde bij het coördineren, plannen 
of organiseren van de acties van 

Hezbollah.  
 

Volgens Israëlische analisten zijn de raketten 

die Hezbollah afvuurde op Israël afkomstig uit 

Iran. Dit wordt evenwel betwist in Teheran. Ook 

Hezbollah stelt dat zij een Libanese organisatie 

zijn en geen handlanger van de Iraanse 

verborgen politieke agenda in Libanon. 

Kwatongen beweren echter dat Iran de oorlog in 

Libanon misbruikte als afleidingsmanoeuvre van 

de uraniumverrijking in Iran.  

Staalharde bewijzen van de Iraanse 

wapenleveringen en financiële steun aan 

Hezbollah zijn niet voorhanden. Maar zelfs 

wanneer dat wel het geval zou zijn, zou de 

vereiste van ‘overall control’ slechts vervuld zijn 

indien zou worden aangetoond dat Teheran een 

rol speelde bij het coördineren, plannen of 

organiseren van de acties van Hezbollah. Indien 
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aanwijzingen zouden opduiken dat Iran 

inderdaad (mee) achter de uitwerking van deze 

plannen zat – eventueel om de aandacht van de 

internationale gemeenschap af te leiden van hun 

kernprogramma – zou toerekening van de 

daden van Hezbollah aan Iran wel mogelijk zijn. 

Maar alsnog is het niet bewezen dat Iran een 

‘overall control’ uitoefent over Hezbollah. 

Er zijn maar weinig gegevens voorhanden met 

betrekking tot de inmenging van Syrië in het 

conflict tussen Hezbollah en Israël. Wat 

vaststaat is dat Syrië gedurende het conflict de 

kant van Hezbollah koos. Het louter moreel 

steun betuigen zal echter nooit volstaan om tot 

toerekening te besluiten. Professor Jabour, 

jarenlang adviseur van dictator Hafez al-Assad 

en nu parlementslid, kent het Syrische politieke 

landschap door en door. Hij stelt dat Hezbollah 

de steun vanuit Syrië nodig had om overeind te 

blijven. Sinds de terugtrekking van Syrië uit 

Libanon is Hezbollah echter minder afhankelijk 

geworden, aldus professor Jabbour. Volgens 

Israël heeft Syrië echter wapens geleverd aan 

Hezbollah. Dit is ook de reden waarom het de 

verbindingsweg tussen Syrië en Libanon 

bombardeerde. Ook Human Rights Watch sprak 

in een brief aan de Syrische president over de 

nauwe band tussen Syrië en Hezbollah en 

wapenleveringen van Syrië aan Hezbollah. In 

ieder geval kunnen we dezelfde redenering 

maken als voor Iran: het louter financieel of 

materieel steun verlenen volstaat niet om het 

conflict te internationaliseren. Ook voor Syrië 

zijn geen bewijzen voorhanden van een 

betrokkenheid bij het plannen, coördineren of 

organiseren van de acties van Hezbollah.  

Uit wat voorafgaat, besluiten we dat er enkel 

toerekening mogelijk is aan Libanon. Bijgevolg 

ontstaat er een internationaal conflict tussen 

Israël en Libanon. De Onderzoekscommissie 

van de VN Mensenrechtenraad komt aldus tot 

het besluit dat zowel Libanon als Israël partij 

waren bij het conflict en dat zij gebonden waren 

door het internationaal humanitair recht en het 

internationaal gewoonterecht, zoals dat gold ten 

tijde van het conflict. Verder verklaart de 

Commissie dat Hezbollah gebonden is door 

dezelfde regels. ◘ 

 
Dit artikel is een beknopte weergave van seminariepaper 
geschreven in het kader van het seminarie Volkenrecht en 

Internationale Instellingen aan de K.U.Leuven. 
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Israël en de Palestijnen 

Vrede zonder toegevingen 
 

door Brigitte HERREMANS 
 

 
 

Volgens Abba Ebban, ex-ambassadeur van 

Israël bij de Verenigde Naties, ‘missen de 

Palestijnen nooit de kans om een kans te 

missen’. Deze uitspraak geldt meer en meer 

voor Israël dat niet geïnteresseerd lijkt in 

rechtvaardige en duurzame vrede. Sinds de 

start van het vredesproces in 1993, laat het 

geen kans onbenut om zijn annexatiebeleid in 

de bezette Palestijnse gebieden verder te 

zetten. Bovendien weigert het zich echt te 

engageren voor vredesonderhandelingen, 

omdat het naar eigen zeggen ‘geen partner voor 

vrede’ heeft. Voor de meerderheid van de 

Palestijnen blijft de tweestatenoplossing echter 

onverminderd gelden. Ook de Arabische Liga 

haalde het Arabische vredesinitiatief van 2002 

onder het stof en besprak het op de top van 28 

maart in Riyad. De vraag is dan ook of Israël het 

plan dit keer een kans zal geven?  

Het is positief dat premier Olmert en minister 

van buitenlandse zaken Livni het plan nu 

verwelkomen. In 2002 schoot de Israëlische 

regering het immers onmiddellijk af. De tijden 

waren toen anders. Aan de vooravond van de 

Amerikaans geleide ‘oorlog tegen het terrorisme’ 

bestond de hoop dat preventieve oorlog en 

unilateralisme een nieuw Midden-Oosten 

zouden creëren. Die hoop bleek ijdel en de 

strategische omgeving rond Israël is 

geëvolueerd. De Verenigde Staten vinden geen 

uitweg uit het moeras van Irak en hebben de 

hulp van hun bondgenoot Saoedi-Arabië meer 

dan ooit nodig. Dit betekent dat ze Israël ervan 

moeten weerhouden om Saoedi-Arabië tegen de 

borst te stuiten. In ruil voor zijn hulp aan de 

‘soennitische alliantie’ die de Verenigde Staten 

in een wanhopige poging om op gang probeert 

te trekken om de situatie in Irak te stabiliseren, 

vraagt Saoedi-Arabië respect voor het Arabische 

vredesplan. Zo gezegd, zo gedaan.  

 

 
De Saudische koning Abdullah op de top in Riyad 
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De Israëlische excellenties zien het plan als een 

‘basis voor onderhandelingen’ en stellen dat er 

nog aan getornd moet worden. Hier beginnen de 

problemen. Saoedi-Arabië is erin geslaagd de 

22 landen van de Arabische Liga achter het 

vredesinitiatief te scharen, en stelt het voor als 

de laatste kans op vrede. Het behoud van de 

status quo blijkt immers fataal voor de regio, en 

daarmee voor de wereldvrede. Daarom herhalen 

de Arabische landen hun belofte op de 

erkenning van Israël en duurzame vrede. In ruil 

daarvoor moet Israël zich, conform het 

internationaal recht en de voorafgaande 

vredesvoorstellen, terugtrekken tot de grenzen 

van vóór 1967, de oprichting van een Palestijnse 

staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad 

mogelijk maken en zich engageren tot een 

‘overeengekomen en rechtvaardige oplossing’ 

voor de vluchtelingen in overeenstemming met, 

de niet-bindende, resolutie 194 van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties.  

Voor Israël kan dat laatste punt geen 

voorwerp van onderhandelingen zijn, al zijn de 

twee voorafgaande eisen evenmin inlosbaar. 

Een rechtvaardige oplossing voor de 

vluchtelingen van 1948 is ondenkbaar voor 

Israël. Het ziet dit als een bedreiging van zijn 

bestaansrecht en weigert resoluut hier een 

dialoog over aan te gaan.  

De terugtrekking tot de Groene Lijn, de 

internationaal aanvaarde grens tussen Israël en 

de Westelijke Jordaanoever, is bijna even 

onbespreekbaar. Zo maakte minister Livni 

gewag van een droom. Ze verwees hierbij 

impliciet naar de verklaring van president Bush 

in 2004, ‘dat de terugkeer tot de grenzen van 

vóór 1967 onrealistisch is.’ In mensentaal 

betekent dit dat Israël de grote 

nederzettingsblokken behoudt en tot 45% van 

de Westelijke Jordaanoever kan annexeren, via 

de bouw van de Muur en de reeds 

aangekondigde annexatie van de Jordaanvallei. 

Een leefbare Palestijnse staat is dan inderdaad 

niet meer dan een droom. 

Wat wil Israël? Niets anders dan het al die 

jaren wou: vrede zonder toegevingen. Een 

unilaterale oplossing waarbij de Palestijnen 

afzien van hun rechten. Israël wil een eigen 

versie maken van het Arabische vredesplan, 

zonder verwijzingen naar het internationale 

recht. Maar zoals Libanees journalist Rami 

Khouri schrijft, ‘is het geen oplossing om Israël 

gewoon zijn zin te geven.’ Dat biedt geen 

uitkomst maar een bekrachtiging van het recht 

van de sterkste. De Arabische landen stelden 

dat het een strategische fout zou zijn mocht 

Israël opnieuw ‘neen’ zeggen. Dit lijkt misschien 

onbuigzaam, maar het is niet meer dan logisch. 

Het voorstel is gebaseerd op het internationale 

recht en vraagt niet meer of niet minder dan de 

uitvoering van de tweestatenoplossing, die al 

decennia op zich laat wachten.  

 

Israël wil de grote 
nederzettingsblokken behouden en tot 

45% van de Westelijke Jordaanoever 
annexeren, via de bouw van de Muur 

en de reeds aangekondigde annexatie 
van de Jordaanvallei.  

 

Dat de Arabische landen een ‘onderhandelde’ 

oplossing vragen voor het vluchtelingen-

probleem, getuigt evenmin van extremisme. Het 

Israëlisch-Palestijns conflict vindt zijn oorsprong 

in 1948, toen Israël bij zijn oprichting meer dan 

440 Palestijnse dorpen vernielde en 750.000 

Palestijnen werden verjaagd of op de vlucht 

sloegen. De vluchtelingen zijn ondertussen met 

meer dan 5 miljoen personen. Ze zijn er, ze 

leven vaak in mensonwaardige omstandig-

heden. Deze mensen van vlees en bloed 

kunnen niet zomaar onder de mat worden 
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geschoven, ook al doet Israël nog zo hard zijn 

best om moord en brand te schreeuwen als het 

onderwerp aan bod komt bij onderhandelingen. 

Een onderhandelde oplossing is een noodzaak.  

 

Het is meer dan problematisch dat er 
binnen de Palestijnse Autoriteit een 

partij aan de macht is die Israël’s 
bestaansrecht niet expliciet erkent. 

Maar dit is geen reden om Israël’s 
straffeloosheid te blijven tolereren. 

 

De internationale gemeenschap heeft Israël veel 

te lang het recht gegeven om af te wijken van 

het internationale recht en zijn zin door te 

drijven. Het resultaat is navenant: 135 

nederzettingen en 600 checkpoints op de 

Westelijke Jordaanoever, de grootste 

openluchtgevangenis ter wereld in de Gaza-

strook, stijgende armoede ten gevolge van de 

jarenlange afgrendelingen, bijna dagelijkse 

aanvallen van het Israëlische leger in steden als 

Nabloes en Hebron, en burgers die aan een 

wetteloosheid zijn overgeleverd. Uiteraard is de 

Palestijnse Autoriteit mede schuldig aan dat 

laatste. Bovendien is het meer dan 

problematisch dat er nu een partij aan de macht 

is die Israëls bestaansrecht niet expliciet erkent. 

Maar dit is geen reden om Israëls 

straffeloosheid te blijven tolereren. Het is 

zonneklaar dat Israël misbruik maakt van de 

internationale verwarring omtrent Hamas om zijn 

expansiebeleid op te drijven. Het maakt de 

tweestatenoplossing kapot, tot er niets meer 

overblijft om te onderhandelen. 

Het is de plicht van de internationale 

gemeenschap om in te grijpen, niet alleen ter 

wille van de rechten van het Palestijnse volk, 

maar ook ter wille van de veiligheid van Israël en 

ter wille van de wereldvrede. De Europese Unie 

kan zich niet langer verschuilen achter het feit 

dat het een ‘player’ zoals de Verenigde Staten in 

plaats van een ‘payer’ wil worden en daarom 

niet te veel kan hameren op het internationale 

recht. België kan zich evenmin blijven 

verschuilen achter het feit dat het zo moeilijk is 

om binnen de Europese Unie een consensus te 

bereiken met betrekking tot dit thema. Door haar 

passiviteit en het schrille contrast tussen haar 

ronkende verklaringen omtrent het respect voor 

het internationaal recht door beide partijen en de 

steeds nauwere relaties met Israël, verzaakt de 

Europese Unie niet alleen aan het internationale 

recht, maar ook aan haar eigen Gemeenschaps-

verdrag. Minister De Gucht, die op rondreis in 

het Midden-Oosten was, moet een duidelijk 

standpunt innemen. Als Israël een bevoorrechte 

relatie wil blijven behouden met België en met 

de Europese Unie, dan moet het niet alleen de 

lusten, maar ook de lasten dragen. Daarom zou 

het een strategische fout zijn als Israël opnieuw 

een vredesplan naast zich neerlegt. ◘ 

 
Brigitte Herremans is medewerker Midden-Oosten van 

Broederlijk Delen-Pax Christi Vlaanderen.  
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Reportage vanuit Hebron  

Het leven zoals het is: Hebron  
 

door Pieter STOCKMANS 
 

 
 

In Hebron staat geen muur. Geen muur in 

fysieke vorm althans. In Hebron stuiten we op 

een perverse samenleving, waar een 

metershoge mentale muur mogelijke 

vriendschappen onmogelijk maakt, waar 

stereotiepen en diepgewortelde vooroordelen 

het lelijkste in de mens naar boven halen en 

leiden tot gewelddaden tussen ‘gewone’ 

mensen. Het stemde me diep treurig te zien dat 

blinde haat en vijandigheid het halen van begrip 

en verdraagzaamheid, te meer omdat ik weet 

dat mensen zoveel meer mens kunnen worden 

door onderlinge contacten met het ‘andere’. In 

Hebron staat het andere gelijk met het kwade. 

Hebron heeft een uniek statuut. Hoewel het 

integraal gelegen is in de zone van de westelijke 

Jordaanoever die wordt gecontroleerd door de 

Palestijnse Autoriteit, toch is het Israëlische 

leger in één deel van de oude stad massaal 

aanwezig. Anno 2007 bestaat de oude stad uit 

twee delen. H1 is Palestijns gebied. Hier wonen 

om en bij de 100.000 Palestijnen. H2 is een 

dode joodse oase onder controle van het 

Israëlische leger. Een nuchtere blik op de 

realiteit in Hebron vertelt ons dat in H2 tussen 

30.000 Palestijnen 500 joodse kolonisten wonen 

in huizen van Palestijnen, die ze hebben 

verdreven door langdurige pesterijen, of 

simpelweg door met geweld hun huizen in te 

nemen in collectieve joodse raids, beschermd 

door meer dan 1000 militairen. De Palestijnse 

bevolking in H2 slinkt met de jaren.  
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Hebron is de enige stad op de westelijke 

Jordaanoever waar joodse kolonisten te midden 

van een Palestijnse meerderheid leven en waar 

een deel van die stad net om die reden openlijk 

wordt bezet door het Israëlische leger. Hebron 

huisvest immers de meest radicale kolonisten 

van heel Israël, van een soort die je als Palestijn 

niet in huis wil halen. Als je tenminste geen 

stenen en slogans als ‘Vergas alle Arabieren’ 

naar je hoofd wil geslingerd krijgen. Als je weet 

dat ook de Palestijnen van Hebron tot de meest 

religieus conservatieven behoren van de hele 

westelijke Jordaanoever, dan weet je dat hier 

twee gemeenschappen vlak naast of op elkaar 

wonen die elkaar het levenslicht niet gunnen. 

 

Van H1 naar H2 
Onze onrustige wandeling door Hebron begint in 

H1, waar een Palestijnse vrouw ons aanklampt: 

“Wij zijn omsingeld! Soldaten controleren elke 

stap die we zetten. De mensen zijn hier moe en 

gefrustreerd. Duizenden Palestijnen leven hier in 

armoedige omstandigheden onder het juk van 

een handvol geschifte joden en het Israëlische 

leger! Wat komen jullie hier zoeken?” Haar 

vijandige toon slaagt snel om in een 

tegemoetkoming, als we haar vertellen dat we 

komen aanschouwen hoe Palestijnen gevangen 

zitten in hun eigen stad. Ze zijn bondgenoten, 

lijkt ze plots te denken. Ze is niet de enige die 

ons aangaapt. We voelen ons als een kudde 

toeristen die eerder thuishoort in Tel Aviv of 

Cesarea, maar is verloren gelopen in Hebron.  

 

In H2 wonen 500 joodse kolonisten, 
beschermd door meer dan 1000 

militairen, tussen 30.000 Palestijnen.  
 

Toch hebben onze herders ons bewust naar dit 

politiek waanzinnige nest geleid en wanneer we 

dat vertellen aan de mensen die ons 

aanklampen, lijken ze ons te verwelkomen als 

vrienden. In Hebron kan je kant kiezen zonder al 

te veel gewetensproblemen. Het onrecht is zo 

duidelijk aanwezig. In H1 hebben sommige 

joodse kolonisten de bovenverdiepingen 

ingepalmd. Daarom leven de Palestijnen hier 

letterlijk in kooien: de ijzeren tralies en de plastic 

zeilen boven hun hoofden moeten het afval 

tegenhouden dat de kolonisten naar beneden 

gooien.  

 

 
 

Het is immers niet handig als er plots 

etensresten terechtkomen in je groentenkraam 

of als er vuilniszakken vallen op de talrijke 

kraampjes waar Palestijnen kleding, pannen-

koeken, cd’s, snoep en kruiden verkopen. Een 

opdringerige man klampt ons aan: “Kom mijn 

winkel binnen. Alstublieft, hier komen nooit 

toeristen! Ik moet vijf kinderen te eten geven.” 

We beloven hem later terug te komen. 

Vanuit deze broeiende drukte komen we plots 

bij een grensovergang, een grens in het midden 

van een stad. Het is alsof we door een 

teletijdmachine gaan en aan de andere kant in 

een andere wereld terechtkomen. Geen 

gezellige kraampjes meer, geen drukte. We zijn 

terechtgekomen in H2. De levenloze sfeer is 

bevreemdend als je bedenkt dat hier toch 

30.000 Palestijnen en 500 joodse kolonisten 

wonen. Waar zijn zij? Hier en daar loopt iemand 

op straat: een gesluierde moslima die door een 
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Israëlisch checkpoint gaat, twee evenzeer 

gesluierde joodse vrouwen die een legerbasis 

passeren. Buiten een voorbijrazende legerjeep 

is hier geen openbaar leven te bespeuren. In 

wat ooit de hoofdstraat van Hebron was, zien we 

enkel gesloten winkelkraampjes en Israëlische 

vlaggetjes, die moeten duidelijk maken wie hier 

de baas is, maar die ons doen beseffen dat het 

ooit anders was. Tien jaar geleden was deze 

straat een drukke winkelstraat, vol van leven en 

marktkraampjes. In afgebladderde verf kan ik 

nog net ‘Turks badhuis’ lezen op één van de 

gevels. Op de deur van het huis staat nu een 

davidsster geschilderd. Wat symboliseert die 

ster vandaag de dag dan nog? Ik had het graag 

aan een joodse kolonist gevraagd: “Zijn jullie er 

dan zo trots op dat jullie deze buurt de nek 

omwringen? Willen jullie hier echt op deze 

manier leven? Vergt het niet onnoemelijk veel 

energie om je buren zo hartstochtelijk te haten 

en om je eigen kinderen die haat aan te leren? 

Voelen jullie je niet ongemakkelijk als jullie de 

straten voor jullie alleen claimen en dan nog 

eens worden beschermd door soldaten? Voelen 

jullie je niet schuldig als jullie andere mensen 

gevangen houden in hun eigen woning? Is dat 

waar jullie davidsster voor staat?”  

 

 
 

Je zou denken van wel, ze staan overal 

geschilderd op de verlaten en vervallen huizen. 

Palestijnen leven nog wel in deze huizen, maar 

ze mogen niet meer langs hun voordeur binnen 

en buiten omdat ze niet toegelaten zijn op de 

hoofdweg. Daar mogen enkel kolonisten komen, 

voor de veiligheid van… de kolonisten. 

In H2 krijgen we een rondleiding van Hagit 

Ofran van Sons of Abraham, een Israëlische 

ngo die aan sensibilisering doet over de 

problematiek van Hebron. Geen makkelijke taak, 

hoewel verzoening tussen joden en moslims 

vervat ligt in het feit dat het allemaal zonen van 

Abraham zijn. Dit is echter de reden van het 

conflict. Hagit brengt ons naar het graf van de 

Aartsvaders. Volgens het Boek Genesis van het 

Oude Testament begroef Abraham hier zijn 

vrouw Sarah en ligt ook hijzelf hier begraven. 

Abraham is de aartsvader van joden, christenen 

én moslims. De afstammelingen van Abraham 

en Sarah zijn in de loop van de geschiedenis 

serieus aan het ruziën geslaan en vandaag 

ruziën ze over de stad Hebron en het beheer 

over het graf van de Aartsvaders. Dat ligt nu in 

H2, het deel van de stad dat wordt 

gecontroleerd door het Israëlische leger. Wat 

eenheid en verzoening zou kunnen 

symboliseren, is voorwerp van twist en conflict.  

 

 
 

Moslims moeten langs een achterpoortje binnen, 

in wat evenzeer het graf van hun aartsvader is. 

Sinds Goldstein in 1997 zijn zelfbeheersing 

verloor en in die moskee 29 moslims aan flarden 

schoot, staat er een metalen muur tussen 
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synagoge en moskee die de kibbelende broers 

van elkaar moet scheiden tijdens het aanbidden 

van dezelfde god in het graf van dezelfde 

aartsvader. Die laatste buigt waarschijnlijk zijn 

hoofd in schaamte. 

Intellectueel gewapend met het historische 

overzicht dat Hagit ons gaf, treden we de 

soldaten aan de ingang van de synagoge aan 

het graf tegemoet. Al onze rugzakken worden 

aan inspectie onderworpen. Onze troep 

onschuldig ogende pelgrims mag relatief 

gemakkelijk door de metaaldetector. “Je hebt 

geluk, ik ben goed gezind vandaag” lachte één 

van hen. Niet dat ik iets compromitterends op 

zak had. Ik vroeg me af wat hij zou doen, moest 

hij slecht gezind zijn. Ofwel maken ook soldaten 

graag flauwe grappen. Na een kort bezoek aan 

de synagoge, raken we aan een dichtgemetseld 

Palestijns huis aan de praat met een minder blije 

soldaat. Iemand vraagt hem of hij hier heel de 

dag moet staan. “Ja, en denk maar niet dat ik 

hier met volle goesting sta. Dit is saai, ik wil hier 

helemaal niet zijn. Ik ben hier nu al twee 

maanden, maar ik zou veel liever bij mijn 

vriendin in Haifa zijn! Maar ik moet mijn land 

verdedigen en daar ben ik trots op. Organiseren 

jullie eigenlijk een anti-Israël reis of zo? 

Beseffen jullie wel dat Israëli’s hier worden 

vermoord en neergestoken door Arabieren? 

Jullie zouden hier beter wegblijven. Wij hebben 

jullie hier niet nodig om ons de les te komen 

spellen. Dit is ons land, niet jullie land!” Hij 

beschermt zijn land, zegt hij. Dat is niet 

helemaal correct. Hij beschermt de meest 

extremistische fractie van de bevolking van zijn 

land. Ik vond het niet nuttig om met een soldaat 

van het Israëlische leger in Hebron in discussie 

te treden. 

Verder op onze wandeling ontmoeten we 

mensen van de TIPH, die gewapend met 

cameramateriaal door de straten ‘patrouilleren’. 

We horen en uit over hun rol in Hebron. Hun 

aanwezigheid alleen al is belangrijk. Aangezien 

het leger uitdrukkelijk aan de kant van de 

kolonisten staat en in Hebron een openlijke strijd 

aan de gang is tussen Israël (zijnde de 

kolonisten en het leger) en de Palestijnen, is een 

neutrale waarnemer noodzakelijk. Religieus 

extremistisch geweld van de kolonisten tegen de 

Palestijnen lokt meermaals gewelddadige 

reacties uit van de Palestijnen, waarna het leger 

vergeldingsacties uitvoert tegen die Palestijnen. 

In die doortrapte logica is elke terroristische 

aanslag door Palestijnen een politiek succes 

voor de kolonisten. Wie met het geweld begint, 

is een discussie die ik niet wil voeren. Het is in 

ieder geval zo dat na de massamoord van 

Goldstein de maat vol was, zowel voor de 

Israëlische regering als voor de Palestijnen. Zij 

kwamen overeen een internationale 

waarnemerorganisatie in Hebron toe te laten: de 

Temporary International Presence in Hebron 

(TIPH). 

 

Religieus extremistisch geweld van de 
kolonisten tegen de Palestijnen lokt 

meermaals gewelddadige reacties uit 
van de Palestijnen, waarna het leger 
vergeldingsacties uitvoert tegen die 

Palestijnen. 
 

‘Vergas alle Arabieren!’ 
We zijn op weg naar de familie van Hashem, de 

pater familias van een Palestijnse familie die het 

hard te verduren krijgt van de kolonisten, die 

naast hen zijn komen wonen in caravans. 

Onderweg komen we voorbij een Palestijnse 

meisjesschool, waar vroeger 600 en nu nog 

slechts 100 meisjes school lopen. Aan de 

overkant van de straat staat een gebouw dat 

een opvangcentrum voor Israëlische kinderen 

lijkt te zijn. Dat is om problemen vragen. Die 

‘problemen’ zien we met onze eigen ogen op 
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een video bij Hashem, waar we uiterst gastvrij 

werden ontvangen door het hele gezin, niet in 

het minst door de meisjes die ons snoepjes en 

lekker fruitsapje aanboden (zij waren in hun 

nopjes met het bezoek van 30 Europeanen, ik 

denk dat het digitale fototoestel van één van de 

dochters geen seconde heeft gezwegen). Deze 

gastvrijheid doet in de hele groep een blij gevoel 

ontluiken, een gevoel dat helemaal omslaat in 

ongeloof en walging bij het zien van de beelden. 

Wat we zien, is crimineel: een troep wilde 

kolonisten komt uit een huis geraasd, na 

eigendommen in het huis te hebben vernield. 

Een soldaat slaat een babbel met een paar van 

de vernielers, ze lijken te lachen. Andere 

beelden tonen een niet minder waanzinnige 

groep losgeslagen kolonisten, die hekken rond 

een Palestijns huis trachten neer te halen om in 

het huis binnen te raken. De deur wordt 

ingetrapt. Nog andere beelden tonen Israëlische 

kinderen die in het Arabisch roepen: “Dit is 

Palestina niet, dit is Israël. Vergas alle 

Arabieren!” Ik maak me plots een akelige 

bedenking: waarom voeren deze joodse 

extremisten acties uit die lijken op de pogroms 

die hun eigen volk regelmatig te beurt zijn 

gevallen? En waarom willen zij anderen 

aandoen wat de nazi’s hen hebben aangedaan?  

 

 
 

We zien jonge meisjes een oudere Palestijnse 

vrouw isoleren, stampen en duwen alsof ze een 

hond is die ze van hun ouders moeten 

wegjagen. De vrouw valt en een meisje roept: 

“Jij valt en moge alle Arabieren samen met jou 

vallen!” Van op 10 meter afstand gooien 

kinderen stenen naar Palestijnen. Het is een 

chaos van jewelste, een lelijk en treurig tafereel 

van blinde haat. Oorlog. De soldaten laten 

begaan. Hun acties beperken zich tot wat 

sporadische woorden, maar ze richten zich tot 

de bekogelde Palestijnen: “Ga weg.” In plaats 

van te zeggen tegen de geweldplegers: “Hou 

daarmee op.” Hier zien we de meest perverse, 

donkere zijde van het Israëlisch-Palestijns 

conflict: kolonisten die hun kinderen 

indoctrineren en uitzenden om Palestijnse 

kinderen en hun ouders te gaan pesten, stenen 

naar hen te gaan gooien, hun eigendommen te 

gaan beschadigen. Kinderen zijn onschuldig. De 

ouders zetten hun kinderen in voor de 

voltrekking van hun perverse ideologie, 

gebruiken hen als pionnen en bezoedelen hun 

onschuldige geest met doortrapte denkbeelden. 

Deze kinderen zijn niet langer onschuldig. 

Hashem’s kinderen zijn stuk voor stuk 

schattige jongens en meisjes. Ze zien er 

onschuldig uit, maar dat is heel relatief in deze 

abnormale samenleving.  
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Hashem staat voor een huizenhoog dilemma: “Ik 

woon net onder een caravan van een kolonist. Ik 

kan je verzekeren: dat is geen pretje. Mijn 

fantastische buren gooien regelmatig vuilnis in 

mijn tuin, komen mijn bomen doormidden zagen, 

gooien stenen door mijn ramen. Ik heb er tralies 

moeten voor plaatsen. Het zijn enorm 

agressieve mensen. Als ze hier willen komen 

wonen, voor mij geen probleem. Wij willen 

goede en vredevolle buren zijn, maar zij niet. Ze 

willen ons zo ver krijgen dat we verhuizen. Dat is 

hun einddoel. Ze hebben me al eens 10 miljoen 

dollar aangeboden om te vertrekken. Dat geld is 

afkomstig van Amerikaanse stichtingen. Ik heb 

geweigerd, niet enkel omdat het onzeker is of ik 

dat geld ooit wel zou krijgen, maar omdat dit 

simpelweg mijn huis is. Besef je wat voor een 

dilemma dat voor mij is? Ik denk heus wel aan 

mijn kinderen, die hier opgroeien in een 

ongelooflijk vijandige omgeving. Maar waarom 

zou ik mijn huis verkopen als ik degene ben die 

in vrede wil samenleven? Ooit zullen we hier in 

vrede moeten samenleven. Daarom praten wij 

met vredesbewegingen zoals jullie. We moeten 

de internationale gemeenschap laten weten wat 

hier gaande is. Zelfs mensen van de 

International Solidarity Movement (ISM) worden 

aangevallen door kolonisten.” 

De ISM is regelmatig aanwezig in Hebron, ook 

toen wij er waren, onder andere om Palestijnen 

te helpen tijdens de olijfpluk en te filmen wat er 

dan gebeurt. Meestal proberen kolonisten deze 

olijfpluk op alle mogelijke manieren onmogelijk 

te maken. Daarom is dit ook een gevaarlijke 

onderneming. Je kunt wel eens met stenen 

bekogeld worden en er wordt ons verteld dat 

zelfs beschietingen met geladen geweren geen 

uitzondering zijn.  

We verlaten Hashem en zijn gezinnetje met 

een wrang gevoel. Wij gaan straks terug naar 

ons vertrouwde Vlaanderen. Zij blijven hier in 

een zeer gevaarlijke situatie achter. We 

begeven ons terug in de desolate straten van 

H2. Onze aanwezigheid is waarschijnlijk al in 

menig radiozender doorgegeven aan collega-

militairen. We krijgen plots een persoonlijke 

escorte van een volledig gepantserde 

politiejeep. Moeten ze ons beschermen tegen 

kolonisten, die wel eens durven uithalen naar 

buitenlandse pottenkijkers? Willen de militairen 

dat vermijden, of willen ze ons beleefd maar 

krachtdadig buitenkijken? Even komen de 

bestuurders uit een klein raampje piepen en ze 

vragen ons van welke religie we zijn. 

“Christendom” zeggen we. Ik wist niet goed 

waarom dat relevant was.  

 

We krijgen plots een persoonlijke 
escorte van een volledig gepantserde 

politiejeep. Moeten ze ons 
beschermen tegen kolonisten, die wel 

eens durven uithalen naar 
buitenlandse pottenkijkers? Of willen 

ze ons beleefd maar krachtdadig 
buitenkijken? 

 

Mijn antihouding ten aanzien van autoriteiten 

wiens manier van gezagsuitoefening (of 

machtsontplooiing) ik niet erken, kwam weer 

even boven. Ik daagde de politiejeep wat uit 

door opzettelijk achter te blijven en te proberen 

achter de jeep te raken. Dat lukte niet. Hoe 

trager ik stapte, hoe trager de jeep reed. Hoe 

vastberadener ik werd in het aftasten van hun 

grenzen, hoe vastberadener zij werden om me 

bij de groep te houden en de hele troep zo snel 

mogelijk buiten te borstelen. Aan de overgang 

tussen H1 en H2 houden we even halt, net zoals 

de politiejeep. Er is één of ander joods feest aan 

de gang: we horen luide Arabische muziek door 

grote boxen schallen. Het is een feest ter 

inwijding van een nieuw handgeschreven 
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exemplaar van de Torah, ter ere van de 10-

maand oude Israëlische baby die werd 

neergeschoten door een Palestijnse scherp-

schutter. 

 

 
 

’We have a shit government!’ 
Na de pauze gaan we terug door de 

teletijdmachine. H1 bruist nog steeds van leven. 

We banen ons een weg naar onze bus. We 

willen toch nog even de plaatselijke Palestijnse 

economie gaan ondersteunen. Hebron staat 

gekend om zijn glas- en keramiekproducten. We 

bezoeken een glas- en keramiekfabriek, met op 

de benedenverdieping een winkel. Iedereen 

staat in het winkeltje wat rond te hangen, op 

zoek naar leuke tassen of koppen als geschenk 

voor de thuisblijvers. En de winkel doet gouden 

zaken! We kopen veel! Misschien omdat de 

wanhopige situatie van Hebron in onze ziel staat 

gekrast. Iedereen van onze groep is veranderd, 

want iedereen heeft Hebron gezien. Op de bus 

op weg naar Jeruzalem kunnen we eindelijk alle 

ervaringen rustig laten bezinken. 

’s Avonds na het avondmaal, waag ik me aan 

een nachtelijke tocht door de Oude Stad van 

Jeruzalem. Ik ga op zoek naar mijn ‘vrienden’ 

Menachim en Oded, twee jonge ex-soldaten die 

nu de Klaagmuur bewaken. Alsof Hebron nog 

niet genoeg politieke pijlen door onze maag 

gesplitst had, verzeilden we met Menachim en 

Oded in een gesprek over het Israëlische leger, 

de militarisering van de Israëlische samenleving, 

de verschrikkelijke ervaringen van de twee 

jongens in Gaza, de ‘shit government’ van de 

staat Israël, … Wanneer we het ochtendgloren 

zien opkomen over het verlaten plein aan de 

Klaagmuur, besluiten ik maar eens terug te 

keren. In stilte besef ik beter dat we Israëlische 

soldaten niet over één kam mogen scheren. 

Menachim en Oded zijn geen beesten, het zijn 

gewone jongens, met dezelfde ambities als 

wijzelf. Ze wilden naar het buitenland om te 

studeren, weg van Israël waar ze geen toekomst 

zien. Ze zijn deel van een systeem waarin 

dienen in het leger zorgt voor vele sociale 

voordelen en waarin dienstweigering soms zelfs 

gestraft wordt met gevangenisstraf. Najwan, een 

Palestijns-Israëlische schone van de ngo 

Baladna, vertelde me achteraf: “Als ze hun 

regering echt shit vinden, hadden ze zich maar 

moeten aansluiten bij een organisatie van 

dienstweigeraars.” Ik twijfel er toch aan of alle 

jongeren op jonge leeftijd al de bagage hebben 

om tegen een sterke stroom in te varen. Zijn zij 

daarom mede schuldig? Dit is een vraag waar ik 

nog steeds mee worstel. Maar dat ik me de 

vraag stel, is te danken aan onze nachtelijke 

gesprekken met Menachim en Oded. Wanneer 

ik aan het hotel aankom, is het 06u30. Nachtrust 

zit er niet meer in.◘ 
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Report of a journey through the Sinaï-desert   

Lost inbetween emptiness and eternity   
 

by Marian CRAMERS 
 

 
 

South-Sinai, the place where Mozes once 

wandered around and, according to more recent 

history, many political conflicts between Israel 

and the Arab countries were decided in bloody 

battles. Today it is not primarily the territory of 

neither prophets nor armies, but it is first and 

foremost being conquered by western tourists in 

an astonishingly efficient way. Despite the bomb 

attacks of last summer, still resounding against 

the pale rocks, the western influence is here to 

stay. Filled with joy, tourists dwell in the eastern 

atmosphere, where the commercial version of a 

4000 year old Bedouin culture is being offered to 

them like a cheap gadget. Just a few miles away 

from this scene Bedouins fight a bitter battle to 

keep hold of their culture, traditions and identity. 

Once, blessed ignorance ruled this desert like 

an enlightened monarch, now conflicting 

interests and mutual frustrations fill the beaches, 

bays and valleys.  

For two weeks I live amongst these people 

and travel trough the area. The relations 

between the traditional nomad population, the 

Egyptians that often come from Cairo to work 

here for the tourists and the Europeans that 

have permanently found a sun kissed home 

here, are the object of my wonder: an image of a 

place that floats between serene emptiness and 

maniacal polarization.   

On a heated evening in March 2007, I find 

myself on the seat of a taxi heading for 

Nuweiba, after a relatively easy flight and an 

unexpectedly long drive to Taba. Nadeem, my 

Arab-Israeli boyfriend is waiting for me here. 

Against all expectations we survive the talkative 

and over-sympathetic taxi-driver and we quickly 

find the Chusha, the hut by the sea in Dolphin 

Bay, that was reserved for us. These are the 

‘Chusha-camps’ you can find all along the 

coastline of Sinai and they are a reminder of the 

time that only adventurous backpackers - who 

that didn’t care too much about luxury - came 

here, often from Israel. It leaves a bit a Spartan 

impression: a reed hut with a roof of palm 

leaves, a thick carpet en a few mattresses on 

the floor and the constant sound of the sea in 

the background. But it is Spartan in a very 

peaceful and easy-going way.  

The next morning it appears this description 

goes for the entire camp. Dolphin Bay is a camp 

that is being held by a Belgian couple, a Flemish 

woman and her Wallonian husband, and is 

mainly being used as a holiday camp for fourth 

world children from Belgium. Once this place 
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was world famous because of the friendship that 

lived here between a wild dolphin and a deaf 

Bedouin boy. In Europe, a bestseller was 

published about this story and swiftly the mass-

tourism found its way here. But the dolphin is 

long gone by now, and the boy is no longer a 

child. Tourism in this town now lives by the 

mercy of a rare tourist, brave enough to 

withstand fear of bombs.  

We stay here for two days and, truth be told, it 

is wonderful to have the beaches, mountains 

and coral reefs just for us. It’s here that I first 

notice the waste lying around. The empty 

cigarette-packs, broken glass and metal wire 

have one thing in common: no one seems to 

care about them, even though they are 

everywhere. That night we are invited, like every 

human being 20 miles around, for the festivities 

of a hairdressers’ salon opening in this small 

town. It seems to be a big deal here, since it’s 

not easy for people to start their own business. 

Pictures of Dicaprio and Brad Pitt are used to 

attract the customers. Illiteracy is wide-spread  

so people rely on images to get their message 

across. Before we reach the much-desired place 

at the table full of sugar-sweet cakes and coca-

cola bottles, we first have to deal with a massive 

sandstorm. The Lawrence Of Arabia-feeling is 

all around us now. I am veiled that night, and 

very happy about that. The sand flies hits us in 

enormous quantities and while we breathlessly 

seek for cover, the local children proudly show 

us how they stand strong against the wind, even 

though several little boys are literally lifted off 

their feet.  

 

Pictures of Dicaprio and Brad Pitt are 
used to attract the customers to a 

hairdressers’ salon. Illiteracy is wide-
spread, so people rely on images to 

get their message across. 

We spend the next day lazy by the beach, 

reading or passionately discussing with the 

Bedouin men about everything, ranging from the 

price of fish to the Russian and American girls 

that often come here. That evening, there is a 

wedding of a young couple in Nuweiba on 

schedule, but first we witness a rather 

confronting spectacle. The Bedouins have been 

asked and paid to perform some “typical” 

“folklore” “music” for a group of British tourists. 

What is eventually being put on display is the 

Egyptian version of cheap commercial 

entertainment, miles away from the ancient 

culture that tries to survive in Sinai. The music is 

an endless repetition of the same phrases, in 

order to create at least some sort of recognition. 

What the British women love to call belly-

dancing is excessively being cheered at, and all 

Islamite shyness in man-woman relationships 

disappears like snow before the glowing sunset. 

For me it is confronting in the sense that I had 

seen this kind of thing before, but only from the 

other side of the scene. Now I am sitting veiled 

amongst the Bedouins and I shiver at the sight 

of them humiliating themselves for a penny and 

a smile of an amused tourist.   

Once the Britons are back on their touring car, 

Ali, our brand-new best friend, leads us to the 

wedding. Ali is one of the numerous deaf in the 

region, so it’s not always easy to keep the 

conversation understandable. The fact that there 

are so many deaf is a consequence of child 

diseases that are not treated properly, but also 

of incest. Cousins can marry without any 

problem and the communities are quite small. 

The simple solution is that everyone speaks the 

deaf-language. At the wedding we notice to our 

surprise that it’s a women’s event. Apart from 

the groom, all men are gathered in another 

place. The sisters of the bride guard the order 

with a long wooden stick and hard eyes. I seem 

to have made the mistake of a lifetime with my 
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white Iranian veil, since everyone elegantly 

moves around in long black veils and dresses, 

decorated with a maximum amount of make-up 

and glitters on face and clothes.  

 

 
 

There is no way we can disappear into the 

decorations here and while much fresh catwalk-

talent develops itself in front of Nadeem’s 

camera, tens of teenage girls fight for the 

privilege of teaching a few dances en curvy 

moves to the clumsy western girl. Sadly, without 

any success.  We end the night in a local 

Shiisha-bar, with an aromatic water pipe and a 

noisy, very violent but apparently immensely 

popular action movie in the background.  

 

I am sitting veiled between the 
Bedouins and I shiver at the sight of 

them humiliating themselves for a 
penny and a smile of an amused 

tourist. 
 
The next day we’re in for a long walk to the bus 

station, where a bus will take us to Dahab. To 

my surprise, there is a very fluent public 

transport system between the coastal cities, but 

the flocks of Israeli tourists from past times 

probably have something to do with that. On our 

way we pass several checkpoints, all quickly 

built up when terrorism arrived in Sinai. My 

Belgian passport is always greeted with a big 

smile, but my companion Nadeem, Israeli with a 

western look and a fluent Arabic tongue, creates 

much confusion. Dahab is one of the few places 

where I have been before and the warm feeling 

of recognition at the sight of the promenade and 

its energetic sales boys, is very welcome.  

We find a room at the Fighting Kangaroo, a 

typical backpacker’s camp without much 

facilities but a lot of good atmosphere, and we 

looki for 2 friends of Nadeem, a Danish guy and 

an Australian guy who also hang around in the 

city. They are both making a journey around the 

globe and they already spent a month in Sinai, 

building up a vast expertise when it comes to 

bars, clubs and restaurants. The sales boys who 

praise their little shops and restaurants to the 

heavens during the day, lead a double life. As 

‘beach boys’, a mild form of male prostitution, 

they personally make sure that many western 

girls or women, either at a respectable age or 

not, discover the Egyptian lust for life in all its 

aspects. In exchange, they convince their 

‘princess-for-a-week’ to give them a new cell 

phone, video camera or “money for their sick 

mother”. Some even cherish the ambition of 

reaching a higher goal: a one-way ticket to 

Europe. All-in, of course. Ironically, they are very 

often the incentive for those women to come and 

settle down here permanently.  

 

As ‘beach boys’, a mild form of male 
prostitution, Egyptian boys and men 

personally ensure that many western 
girls or women discover the Egyptian 

lust for life in all its aspects.  
 

A friend of Nadeem, a German ethnographist of 

around 40 years old, invites us to come along to 

a village inland. This is the beginning of the part 

of our journey that I am not likely to forget. She 
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came here 10 years ago to leave behind her life 

at home and live with the Bedouins, as one of 

them. She was adopted by a Bedouin family in 

Bier Zg’ier and it’s this family that will host us. I 

don’t know exactly what I had expected. I knew 

they would be poor, Muslim and traditional. And 

I think I went with an open mind and the 

willingness to adapt. After all, I am a guest here. 

And yet I am not prepared for the lasting 

impression this place will leave on me.  

To start, the living conditions of these people 

are of the worst I have ever seen. They only 

have a few hours of electricity a day, no running 

water, no sanitary facilities, no houses worthy of 

that name, and everywhere –everywhere- 

waste, animals and millions of flies. This is living 

in it most rough, merciless form. Seeing it is one 

thing, living it is another. What makes it harder 

for me is the fact that I don’t understand this 

culture, don’t speak a word of their language 

and have to adapt to the rules of being a woman 

in this community, without knowing them. 

Unemployment is nothing exceptional here, and 

neither is having multiple wives and lots of 

children in one family, often with some extra 

children from a sister that died during labor or an 

aunt that got sick. Perhaps what shocks me 

most is the impression that these people seem 

to be at peace with their situation, no longer 

make efforts to collect the waste, don’t see the 

use of education and use their few hours of 

electricity mainly for TV.  

Also the notorious suppression of women is 

put into perspective for me here. It’s not the veil 

that robs them of having a life of their own, but 

rather the total lack of anti-conception, of 

medical care, of education, of freedom of choice. 

And yet none of the girls that grow up amidst the 

goats and camels seem to have a problem with 

that. The sound of their laughter and sweet 

gossip sounds so venerable between the cold 

hard walls of their miserable situation, and yet 

none of these girls is a broken spirit. A 19 year 

old girl is about to get married to an older and, 

they say, ‘quite fat’ man she has never seen 

before, but her only reaction is some giggling. 

Nadeem tells me later that also female 

circumcision is still in practice here, but during 

my stay I notice nothing of trauma’s you might 

expect from that.  

 

It’s not the veil that robs them of 
having a life of their own, but rather 
the total lack of anti-conception, of 

medical care, of education, of freedom 
of choice. 

 

These people mainly live from the mountain of 

waste that comes daily from Sharm-El-Sheikh, 

the Las Vegas of the Middle East. Often, for 

weeks in a row, they stay there to collect useful 

stuff and food for their animals between the 

rubbish thrown away by the tourists, and again, 

they do this without any apparent 

embarrassment about their situation.  

Every day convoys of expensive jeeps packed 

with tourists pass Bier Zg’ier for a small lecture 

in Bedouin-clichés, a cup of tea and an 

opportunity to buy some hand-made jewelry 

from the women. For the women it’s a small 

extra source of income, even though the tour 

guides are not on their side, for me, it’s another 

confronting moment. Several groups from all 

over Europe pass in the garden that is kept 

especially for this purpose until at a certain 

moment, a large group of Flemish tourists in 

shorts and T-shirts climb out of their 4x4’s. At 

first I listen to the explanations given, slightly 

amused because I realize they consider me as 

one of the Bedouin women. But at their 

departure, one of the tall teenage boys starts 

insulting the women, including me, in Dutch. 

This hits me hard, because again, I understand I 
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could just as well have stood on the other side of 

this situation. Meanwhile the other tourists take 

pictures of the women and children, most of the 

time even without making eye contact with them, 

as if that makes it easier not to see them as 

people but as monkeys in a zoo. 

 

 
 

Amongst them I discover an angry-looking man 

with a strange bump under his coat. A 

Kalashnikov, it turns out. No risks for the sake of 

the tourists. The Flemish get out quickly, they 

have a whole schedule to follow and they 

wouldn’t want to miss that camel-ride for all the 

money in the world. Together with the other 

women, I watch them leave in the big clouds of 

dust caused by the heavy jeeps. I feel confused, 

and empty at the same time.  

 

Tourists take pictures of the women 
and children, most of the time even 

without making eye contact with them, 
as if that makes it easier not to see 

them as people. 
 

I leave Bier Zg’ier with very mixed feelings, 

towards he people there, their culture and 

circumstances, but also towards myself. I have 

met a few of my own limits and I got to know 

myself better. I have also, for the first time in my 

life, experienced what it is to be homesick and I 

would lie if I’d say I left Bier Zg’ier without relief. 

On our way back it rains, a small miracle in this 

desert. The endless dry mountains totally 

change their appearance when the fresh water 

washes away layers of dust to reveal fascinating 

patterns in deep red.  

As always, Dahab fulfills all the promises 

made by a fast-growing tourist hotspot like this. 

With a glass in my hand I observe the view of 

the coral reefs that are quickly being destroyed 

by half-drunk Russian amateur-divers. The Red 

Sea is known for being the most beloved spot in 

the world for divers, but the diving schools 

operating here are far from safe or professional. 

Despite all media attention, the main cause of 

death for tourists is not terrorist attacks, but 

diving accidents. Few people seem to care 

about it and the next group of fish voyeurs is 

ready to lure itself into their wetsuits with heated 

enthusiasm.  

Here I meet two Dutch women that moved to 

Dahab permanently. They both have great 

stories of courageous decisions and passions 

they followed to the brink of rationality and 

beyond, but they also both have an empty and 

tired look in their eyes. I don’t envy them, even 

though they live in a picture-perfect paradise. 

Nadeem’s nephew arrived in Dahab together 

with two American friends to take a few days of 

holiday with us. Around this time I start to feel 

sick and because of a few appointments 

Nadeem made, we decide to travel to Sharm-el-

Sheikh for a few days. What later turns out to be 

food poisoning, travels along with me.  

Sharm is ugly by all standards. No spot 

remains untouched, no square centimeter that is 

not used and abused to bring money. The 

tourists and the employed Egyptians have the 

hard, rough materialism in common, and they go 

to the bone to exploit it.  
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At sea, expensive white yachts compete with 

eachother in loud schlager music and decadent 

parties, leaving a mark on the water with a trail 

of oil and filthy gasses. Inland the city stretches 

like a lazy hyena, with fleas that for once care 

more about money than blood and do not spare 

an effort to make this known to the world by 

enormous billboards and unfiltered kitsch. Also 

drugs, perhaps Sinai’s most important 

agricultural product, have an unchallenged place 

in the constant stream of money and people. At 

the end of the largest promenade we find the 

cherry on top of the cake: a huge building with 

the communist symbols and “Back in USSR, 

restaurant and club” written all over it.  

 
Drugs, perhaps Sinai’s most important 

agricultural product, have an 
unchallenged place in the constant 

stream of money and people. 
 

We stay here just over 24 hours, despite our 

intentions. In an impulsive but chaotic mood we 

jump on a bus heading for Nuweiba. We stay for 

a day in a camp held by a German-Egyptian 

couple. Sadly, the atmosphere and the good 

relations are being spoiled by the murderous 

competition between the camps for the few rare 

tourists that come this far north. Like 

everywhere, the owners hope and pray for a 

quiet, successful summer that will make tourism 

work again. We move on to the next camp, also 

with German-Egyptian owners. This camp is one 

of the most primitive by the coast so far. Again 

no electricity and limited running water, but we 

also receive the warmest welcome so far. This 

place is very beautiful in its simplicity. 

 

 
 

The water almost tenderly strokes the beach 

and behind our chusha, the brown-red 

mountains rise if they want to kiss the skies. On 

the other side of the Gulf of Aqaba we see 

Saudi-Arabia, that seems to present us the 

image of a mirror with its long rows of huge, 

quiet, stone giants. At night only blazing starlight 

and candles in the sand light our conversations, 

and our silences. We stay here for three days, to 

take a rest.  

During a long walk by the coastline I 

encounter kilometers of once ambitious, but now 

completely neglected hotels, shops, restaurants 

and camping spots. Inbetween, a lot of waste, 

forgotten material and dead animals. The wide 

gap that exists between what this place is and 

what it could be, even seems to sadden the 

warm spring sun. Because of the Shabbat-

regulations in Israel, Nadeem has to leave on 

Thursday night. I spend the last night on my 

own, even though the local cockroach 

population makes efforts to keep me company 

and wake me up in time.  
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The next morning I would normally take my 

flight back to Belgium, but the firefighters in 

Brussels have a surprise for me. Because of a 

strike my plane is still standing on Flemish soil 

and there is nothing left for me to do but to wait. 

In the next 14 hours I have, being the only 

passenger present, the pleasure to observe the 

Egyptian airport life in its natural habitat, and 

secretly, I enjoy it. The chaotic nature of the 

people here doesn’t know limits now, hierarchy 

seems to be made for challenges and the 

balance between the (always male) members of 

staff seems to be as complex as DNA and at the 

same time, as simple as the eyes and the smile 

of a child that doesn’t take it all too seriously.  

 

I have left Sinai with a lot on my mind to think 

about. Apart from all the relative or trivial things I 

have come to know, it is especially people that 

occupy my minds’ eye. People with their 

positions in society, with their daily lives, their 

worries, their identities. Or just people, without 

anything more. And I feel morally obliged to 

conclude that it is not possible to divide them 

merely in victims and aggressors, in primitive or 

developed, in despised of justified. Sinai seems 

to be a place that shows people from their most 

extreme sides, and then puts it all in the 

perspective of hundreds of centuries, caught in 

stone, in water, in sand, and in emptiness. 

Maybe it’s this emptiness that makes it all so 

fascinating, and yet, so hard to capture. ◘ 


