Welke rol voor het
Belgische leger?
Geachte parlementsleden,
Vandaag debatteert u over de toekomst en de functie van
het Belgische leger. Jarenlang hebben we dit debat voor
ons uitgeschoven. Daardoor heeft België vandaag een dure
krijgsmacht met verouderd materieel en een leeftijdspiramide
die de vergelijking met “een bijzonder goed bewapend
pensioenfonds” rechtvaardigt. Als we richting willen geven aan
de toekomst van ons leger, dan is een eerlijke en nuchtere
evaluatie van dat leger een noodzakelijke stap.
We investeren jaarlijks 2,7 miljard belastinggeld in een leger
opdat we ons veilig zouden voelen. Maar draagt de Belgische
krijgsmacht bij aan onze veiligheid? Welke rol speelt het in
het creëren van stabiliteit en vrede? Realiseert ons leger de
politieke doelstellingen die het moet dienen?
Laten we kijken naar waar ons leger de afgelopen jaren is
ingezet en de resultaten afwegen tegenover onze doelstelling:
veiligheid.
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1.

Veiligheid hier

en vrede elders
“De gevolgen van instabiliteit in
de wereld rondom ons raken
ons steeds directer en steeds
zichtbaarder. Interne en externe
veiligheid zijn meer dan ooit met
elkaar verbonden.” Volgens het
regeerakkoord blijft de hoofdtaak
van het leger “de deelname aan
buitenlandse missies met als
doel het bevorderen van vrede
en veiligheid in de wereld.” Waar
maakte de Belgische defensie de
afgelopen jaren het verschil?
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Balkan
“Het beleid van Europa ten aanzien van het conflict in Joegoslavië
was eenvoudigweg rampzalig. Ze is er nog steeds niet in geslaagd de
voorwaarden voor duurzame vrede te creëren.” — Minister Reynders

Vier Belgische F-16’s werden vanaf
1996 ingezet voor operatie Joint
Falcon boven Bosnië-Herzegovina. De Europese landen hadden kort na hun
afscheuring de onafhankelijkheid erkend van de
Joegoslavische deelstaten, zonder enige garantie
voor de rechten van minderheden voorop te
stellen. Dit betekende nog meer olie op het vuur
en in Kroatië en Bosnië grepen Servische minderheden naar de wapens.
Voor Allied Strike, de interventie in Kosovo, stelde
België in 1999 twaalf gevechtstoestellen ter
beschikking. Jarenlang hebben Europese landen
kansen laten liggen om tot geweldloze oplossing
van het conflict te komen. Toen Kosovaren steeds
meer naar de wapens grepen, daarin gesteund
door de VS, reageerde Servië met grof geweld.
Twaalf weken lang bombardeerde de NAVO
Servische doelwitten, officieel om mensenrechtenschendingen te stoppen. In de praktijk deed
de NAVO niets om burgers te beschermen, de
interventie deed het geweld in eerste instantie
toenemen.

Tijdens de oorlog in ex-Joegoslavië zijn gruwelijke mensenrechtenschendingen begaan
door alle partijen. Europese en Amerikaanse
tussenkomsten zijn er niet in geslaagd die te
voorkomen, ze hebben meer dan eens olie op het
vuur gegooid. Vandaag sluimert het conflict nog
steeds, ondanks de inzet van 4500 NAVO-soldaten en 1600 EULEX-medewerkers. Ze krijgen de
corruptie en georganiseerde misdaad niet onder
controle. Integendeel, volgens insiders werkt ze
die zelf in de hand.
Minister van Buitenlandse Zaken Reynders liet
zich in 2012 op het Koninklijk Hoger Instituut
voor Defensie bijzonder kritisch uit over ons ingrijpen in de Balkanlanden: “Het voorbeeld van de
Balkan illustreert de beperkingen van een beleid
dat niet in staat is om op duurzame manier de
wortels van conflicten aan te pakken. Het beleid
van Europa ten aanzien van het conflict in Joegoslavië was eenvoudigweg rampzalig. Ze is er
nog steeds niet in geslaagd de voorwaarden voor
duurzame vrede te creëren.”

Afghanistan
“Ik denk dat het zo’n beetje overal is fout gelopen. Men kan
het niet echt hebben over een overwinning. Alle ingrediënten
voor een burgeroorlog zijn aanwezig.” — voormalige stafchef
Charles-Henri Delcourt, op radio 1 over de missie in Afghanistan

In 2001 bombardeerde de VS doelwitten van de Taliban in Afghanistan als
reactie op de aanslagen van 11 september. Vanaf 2006 vocht België mee
in de NAVO-operatie: we stuurden gevechtsvliegtuigen en grondtroepen.
Ook nu de gevechtsmissie afgelopen is, blijft een vijftigtal Belgische soldaten
actief in Mazar-e Sharif.

Afghanistan is er op vele vlakken slechter aan toe
dan voor 2001. De Taliban is allerminst verslagen,
maar wacht de terugtrekking van de buitenlandse
Kostprijs
troepen af. Of het Afghaanse leger en politie zelf
voor België:
voor de veiligheid kan instaan, is zeer twijfelachtig.
1 miljard
De kans is niet gering dat de Afghaanse regering
euro
na het vertrek van de buitenlandse troepen de
controle over het land verliest en in elkaar zakt.
Wat begon als een antwoord op de aanslagen van
11 september is vastgelopen in een mislukte poging tot nationbuilding.
Charles-Henri Delcour, voormalig stafchef van het Belgische leger en
onlangs in deze commissie te gast, zei naar aanleiding van tien jaar oorlog
in Afghanistan in een radio-interview: “Ik denk dat het zo’n beetje overal
is fout gelopen. Men kan het niet echt hebben over een overwinning. Alle
ingrediënten voor een burgeroorlog zijn aanwezig.” Met andere woorden: de
oorlog in Afghanistan is een mislukking.
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Libië
Volgens de Britse geheime dienst circuleren in Libië meer
wapens dan er in de arsenalen van het Britse leger zijn

In 2011 golft de Arabische Lente over Libië. Kolonel Khadafi reageert met
ijzeren vuist. Een internationale coalitie start een tegenoffensief, een missie
die uiteindelijk wordt ondergebracht bij de NAVO onder de naam Operation
Unified Protector. De officiële doelstelling was de bescherming van burgers
door het afdwingen van een no-fly zone. In de praktijk trad de NAVO op als
luchtmacht van Libische rebellen, bewapend, getraind en ondersteund door
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Belgische F-16’s hielpen mee het
regime van Khadafi ten val te brengen. Daarna liet de NAVO het land aan
zijn lot over.

Vandaag is Libië een failed state. Twee rivaliserende
regeringen, met een eigen parlement en strijdkrachten,
zijn in een strijd om de macht verwikkeld. De grenzen
zijn poreus, waardoor het zuiden van Libië geïnfiltreerd
is door extremistische en criminele groepen en een
logistieke draaischijf voor wapens en clandestiene
migratie uit de rest van Afrika. Volgens de Britse geheime
dienst circuleren in het land meer wapens dan er in
de arsenalen van het Britse leger zijn, verspreid over
tientallen gewapende milities. Dat andere regionale
spelers – Egypte, Saudi-Arabië, de Emiraten, Turkije, Qatar - zich, elk met
eigen belangen, in het conflict mengen, maakt het er niet gemakkelijker op.
Libië gaat dezelfde weg op als eerder Libanon, Irak en Somalië. De chaos in
het land bedreigt de stabiliteit van heel Noord-Afrika en de Sahel. De escalatie van het conflict in Mali in 2011 was daar maar het eerste zichtbare gevolg
van. De Amerikaanse ambassadeur in Libië omschrijft het land als “een kruispunt voor terroristen.” In de woorden van de
Franse minister van Defensie: “het zuiden van
Kostprijs
Libië is een knooppunt voor terroristen om zich
voor België:
te bevoorraden en te hergroeperen.” Volgens
43 miljoen
generaal Rodriguez, de opperbevelhebber van
euro
het Amerikaanse leger in Afrika, worden in het
oosten van Libië strijders van Islamitische Staat
getraind. Precies de vijand die we bestrijden in
Irak.
Officieel om burgers te beschermen, hielpen we één van de partijen aan een
militaire overwinning. Daarna lieten we de Libiërs aan hun lot over. Op die
manier creëerde ons Belgische leger mee de voedingsbodem voor gewapende conflicten in de hele regio.

4 Welke rol voor het Belgische leger?

Mali
De Belgische luchtmacht ondersteunde in 2013 de Franse operatie Serval
met C-130’s en medische helikopters. Nog tot half juni 2015 heeft België
ongeveer tachtig militairen in Mali, voor de European Union Training Mission. De escalatie van het conflict in het noorden van Mali werd in de hand
gewerkt door de chaos in Libië, na de NAVO-interventie daar. Het geweld
escaleerde toen huurlingen en wapens uit Libië zich in de Sahel verspreidden.
België ging in dit geval blindelings mee met de Franse Afrika-politiek, zoals
ook uit de evaluatie van Minister De Crem in de commissie Landsverdediging
blijkt: “Door onze snelle reactie op de vraag van Frankrijk, heeft België zich
andermaal een betrouwbare partner getoond.”
Het geweld in het noorden van Mali flakkerde halfweg 2014 weer op. De
Malinese regering heeft geen greep op het gebeid. De perspectieven voor
een duurzaam vredesakkoord tussen de regering en de Toeareg-rebellen
lijken steeds somberder. Jihadistische groepen zijn nog steeds actief in het
noorden. De VN-missie in Mali is steeds vaker zelf het doelwit, met gemiddeld elke vier dagen een dode of gewonde.

Somalië
“De georganiseerde misdaad in Somalië concentreert zich nu
op andere vlakken. Als de druk van buitenaf er niet meer is,
keert de piraterij terug.” — Wolfgang Wosolsobe, hoofd EU militaire staf
Tussen 2009 en 2014 namen Belgische fregatten vier maal deel aan
ATALANTA, de anti-piraterij missie van de EU voor de kust van Somalië. Strikt
genomen is de missie een succes: ze slaagde er in het aantal kapingen in de
Golf van Aden en gewapende aanvallen voor de Somalische kust terug te
dringen. In werkelijkheid doet de EU aan symptoombestrijding en heeft het
probleem zich verplaatst. Veel Somalische vissers zagen zich de voorbije jaren
gedwongen een andere broodwinning te zoeken. De visbestanden worden
bedreigd door illegale bevissing door Europese en Aziatische bedrijven, en
door de dumping van giftig afval. De piratenbendes groeiden uit patrouilles
van vissers als verdediging tegen illegale visserij en tegen dumping van
toxisch afval. De militaire missie voor de kust heeft de risico’s van piraterij
vergroot, dus het probleem heeft zich verplaatst van de zee naar het land,
maar de voedingsbodem blijft intact. Zelfs Wolfgang Wosolsobe, het hoofd
van de EU militaire staf, is kritisch over ATALANTA: “De georganiseerde
misdaad in Somalië concentreert zich nu op andere vlakken. Als de druk van
buitenaf er niet meer is, keert de piraterij terug.” De handelsroutes mogen
dan weer veilig zijn, de oplossing is slechts beperkt houdbaar.

Irak
de Belgische F-16’s in Irak vormen hooguit een (dure)
steunbetuiging aan de Midden-Oosten politiek van de VS

Vandaag bombarderen Belgische F-16’s, als onderdeel van een coalition of
the willing, doelwitten in Irak. Je kan de situatie in Irak onmogelijk los zien van
de militaire interventies en bezetting die er onmiddellijk aan voorafgingen.
Wat vandaag in Irak gebeurt is een voortzetting van de pogingen van de VS
om in Irak een nieuwe staat op te bouwen na de val van Saddam Hoessein.
De VS ontmantelden de staat en zetten een regering in het zadel die met
haar sektarische politiek de soennieten van zich vervreemde en daarmee de
ruimte schiep voor extremistisch geweld.
De officiële doelstellingen van de bombardementen “to destroy and degrade
the Islamic State” zetten de deur open voor mission creep en opnieuw
een militaire aanwezigheid voor vele jaren: bombardementen zullen de
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voedingsbodem voor gewelddadig extremisme niet
wegnemen en zijn ook in militaire zin maar een half
antwoord op de strategie en organisatiestructuur van
de tegenstander. Luchtbombardementen alleen zullen
IS niet breken. Daarom worden zowel het Iraakse leger,
soennitische stammen en Koerdische Peshmerga als
sjiitische milities bewapend en getraind, de eerste drie
door de VS en haar bondgenoten, de laatsten door
Iran. Als die er al in slagen grondgebied op IS te veroveren - wat na een half jaar bombarderen nauwelijks
gelukt is - is dat een militair succes, maar niet het
einde van de oorlog. Het is heel waarschijnlijk dat IS
dan ‘oplost’ en teruggrijpt naar guerrillatactieken. De
coalition of the willing zal zich gedwongen zien over
te schakelen op guerrillabestrijding, waarin luchtbombardementen van weinig nut zijn, en grondtroepen
van essentieel belang. De ‘legers’ die op de grond het
werk moeten doen, hebben tegengestelde belangen.
Zelfs als IS verslagen wordt, vermindert dat de kansen
op een duurzame oplossing. Wat we vandaag in Irak
doen is als stampen in een mierennest. Militair gezien maken de Belgische
F-16’s het verschil niet. Ze vormen hooguit een politieke steunbetuiging aan
de Amerikaanse Midden-Oosten strategie. Een steunbetuiging ter waarde
van enkele miljoenen euro’s.
We hebben Irak in de steek gelaten en de Koerden en Jezidi’s aan hun
lot overgelaten in 2003, toen Amerikanen en Britten het land onder valse
voorwendselen binnenvielen en ontmantelden. Hoewel België niet aan de
operatie deelnam, liep de voorbereiding ervan langs onze wegen, spoorwegen en havens. Vandaag worden we geconfronteerd met de gevolgen van
die mislukte poging tot regimeverandering en nation building. Irak is een
pijnlijke illustratie van de beperkingen van militaire instrumenten.
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Militaire recepten
werken niet
Ons land laat zich meeslepen van oorlog
tot oorlog en vecht mee in militaire coalities
die vaak de kortetermijndoelstellingen en
economische belangen dienen die andere
landen voorop zetten. Zelden gaat gaan die
missies gepaard met een grondig politiek
debat en geen van de militaire interventies
van de afgelopen jaren werd ernstig geëvalueerd. Nochtans geven politici en militairen
aan dat het succes van die missies op zijn
zachtst gezegd omstreden is. De situatie in
Afghanistan, Libië, Irak,... toont het failliet
aan van de huidige militaire recepten. Onze
deelname aan de militaire interventies
draagt niet bij aan veiligheid en stabiliteit in
die regio’s, laat staan dat ze voor veiligheid
zorgt hier.
Als we een bijdrage willen leveren aan vrede
en stabiliteit elders, moet er een grondige
evaluatie komen van de voorbije missies en
moeten de militaire recepten van vandaag in
vraag gesteld worden.

2.

Verdediging

van ons grondgebied
De verdediging van het
Belgisch luchtruim
Eén van de taken van de Belgische luchtmacht is de verdediging van het
luchtruim. Vandaag staan permanent twee F-16’s paraat om het Belgische
luchtruim te bewaken en desnoods vliegtuigen te onderscheppen. Deze
taken duiken al wel eens op in de discussie over de vervanging van de
gevechtsvliegtuigen. Nochtans zijn de kandidaat vervangers van de F-16’s,
hoogtechnologische gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie, voor andere
doeleinden ontworpen. De F-35 of Joint Strike Fighter werd ontworpen voor
het diep binnendringen van vijandelijk gebied, afdwingen van air dominance
in een hoogst vijandelijke omgeving en het uitschakelen van gronddoelen.
Als de doelstelling de verdediging van ons kleine, Belgische luchtruim is, kan
de vraag gesteld worden of er daar intussen geen efficiëntere formules voor
zijn. Bijvoorbeeld in multinationaal verband, samen met andere West-Europese landen, naar het model van de European Air Transport Fleet. België
hoeft dan niet zelf peperdure gevechtsvliegtuigen aan te kopen, maar stelt
zijn communicatie-infrastructuur, radars, personeel en eventueel bases
ter beschikking. Geen absurd idee gezien de huidige overcapaciteit aan
gevechtsvliegtuigen in Europa.

7 Welke rol voor het Belgische leger?

Collectieve verdediging
Ons leger bewaakt niet alleen ons eigen grondgebied. “België is mee
verantwoordelijk voor de territoriale integriteit van het gehele NAVO- en
EU-grondgebied” De verdediging van ons grondgebied is al een collectieve
verantwoordelijkheid. Het conflict in Oekraïne, aan de oostelijke grenzen
van de NAVO en de EU, zet die collectieve verdediging centraal in het debat
over de kerntaken van Europese legers.
De NAVO-landen hebben bij het einde van de Koude Oorlog beloofd of minstens de indruk gegeven dat de NAVO niet verder oostelijk zou groeien. Rusland
voelt zich bedreigd door de NAVO-uitbreiding tot aan haar grenzen en verzet
zich tegen verdere uitbreiding. Het ziet dat de EU met haar Associatieakkoord de
verdeeldheid in Oekraïne op de spits drijft en vervolgens dat de pro-Russische
regering afgezet wordt met steun van Europese politieke kopstukken. Het creëren
van een intern conflict - met de bezetting van de Krim en de steun aan pro-Russische separatisten – is de volgende stap om NAVO-uitbreiding te voorkomen.
Niet zonder succes: sinds de oorlog in Oekraïne staat het open door beleid van
de NAVO steeds meer ter discussie. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat de
NAVO de verwachtingen die ze met het vooruitzicht op NAVO-lidmaatschap in
het leven roept niet kan of wil beantwoorden. Oekraïne zou het NAVO bondgenootschap een blok aan het been zijn.
De Europese landen zijn niet van plan om militair tussen te komen in Oekraïne. De politieke doelstellingen zijn de kosten en de risico’s van een militair
conflict niet waard. De militaire middelen dienen hier als machtsvertoon
maar dragen niet bij aan veiligheid of aan de oplossing van het conflict,
integendeel. Voor Rusland staat er meer op het spel dan voor Europa. De
prijs die Poetin bereid is te betalen, is hoger dan wat het de Europese landen
waard is. De inzet van het conflict nog verder verhogen, bijvoorbeeld door
het Oekraïense leger te bewapen met de bedoeling de militaire balans te
beïnvloeden, lost daarom niets op, maar doet het conflict nog verder escaleren. Een terugkeer naar een onderhandelde oplossing is de enige uitweg. In
plaats van de interne verdeeldheid in Oekraïne verder aan te wakkeren en uit
te buiten zou Europa beter kiezen voor een politieke strategie gericht op een
stabiele situatie waar ook Rusland zich in kan vinden.

3.

“Een eigen stem in een

multinationale omgeving”

regering plant miljardeninvesteringen in militair materieel
“om internationaal relevant te blijven”
Vandaag dient de Belgische defensie in de eerste plaats om onze positie
in de NAVO en de EU te handhaven. “Een geloofwaardige NAVO-partner
zijn” is voor Defensie een doelstelling op zich geworden. De regering plant
miljardeninvesteringen in militair materieel “om internationaal relevant te
blijven.” Door onze deelname aan missies in NAVO-verband, zoals in Libië
of Afghanistan, of als onderdeeltje van ad hoc coalities, zoals in Irak, wil de
regering verzekeren dat we met de grote jongens kunnen blijven meepraten.
In die zin heeft het leger een hoofdzakelijk politieke rol, eerder dan een militaire. Een politieke rol die ons jaarlijks zo’n 2,7 miljard euro kost. Is dat geen
heel erg dure prijs “om internationaal relevant te blijven”? Is het werkelijk zo
dat België internationaal alleen een rol kan spelen als het ook een militaire
bijdrage levert aan de NAVO en de EU? En welke rol willen we dan spelen?
Voor de EU geldt dit argument alvast niet. De EU mag dan veelbesproken
militaire ambities hebben, de structuren die ze in het leven roept om militair
een vuist te maken, zoals de EU Battle Groups, zijn vooral papieren tijgers.
Deze internationale eenheden zijn in de kleine tien jaar van hun bestaan nog
nooit ingezet. Om binnen de EU gehoord te worden heb je geen leger nodig.
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de
Visie en daadkracht op andere beleidsdomeinen waar de EU initiatief neemt
werpt minstens evenveel gewicht in de schaal.
Maar ook voor de NAVO gaat
dit niet op. België leverde de
afgelopen jaren telkens zonder
veel kritische vragen gevechtscapaciteiten aan NAVO-interventies
en trad mee op in coalitions of the
willing van NAVO-bondgenoten.
Verworven we zo extra gewicht
om met eigen stem te spreken
in Evere? Neen, onze ministers
liepen telkens braaf mee in wat
door de grote spelers beslist werd.
België zat er bij en keek er naar.
In Kleine Brogel zijn nog steeds een 20-tal Amerikaanse tactische kernwapens
gestationeerd. Belgische F-16 piloten oefenen op het vervoer en het inzetten
ervan. De consensus binnen de Amerikaanse luchtmacht is dat deze wapens
geen militaire rol meer hebben. Ze dragen niet bij aan onze veiligheid,
integendeel, ze zijn een potentieel doelwit voor aanslagen. Bovendien ondergraven ze onze geloofwaardigheid in pogingen om het verder verspreiden
van kernwapens tegen te gaan. Uit opiniepeilingen blijkt keer op keer dat
de meerderheid van de Belgen de kernwapens weg wil. Maar de bevoegde
ministers geven geen kik, we willen immers een betrouwbare NAVO-partner
zijn. Is dat onze “eigen stem in de NAVO”?
Ons NAVO-lidmaatschap creëert eerder een keurslijf dan dat het een eigen
buitenlandbeleid mogelijk maakt. Via de NAVO zijn we betrokken bij desastreuze militaire interventies en een illegaal kernwapenbeleid. Zijn er geen
betere manieren om “een stem te hebben in een multilaterale omgeving”?

4.

Duurzame

veiligheidspolitiek
De Europese landen hebben de laatste twintig jaar te vaak geopteerd voor
een kortzichtige strategie waarbij partij gekozen wordt bij interne conflicten,
waardoor ze onbedoeld olie op het vuur gooien. Dit was zo in de jaren ‘90
in voormalig Joegoslavië en nu ook in de voormalige Sovjetstaten. Een duurzame buitenlandpolitiek richt zich op politieke dialoog bij interne conflicten
zonder partij te kiezen.

Dat is een derde (32%) van de totale EU-export
van vuurwapens naar de regio. Daarmee geven
we rechtstreeks voeding aan gewapende conflicten. De EU en haar lidstaten moeten wapenuitvoer naar potentiële brandhaarden, bijvoorbeeld
in het Midden-Oosten, stoppen.

De EU beschikt over een aantal civiele instrumenten om de escalatie van
conflicten te voorkomen of er in tussen te komen. Die zijn echter ondergefinancierd en te weinig benut. Sommige ervan worden misbruikt binnen
kortetermijndoelstellingen gericht op economische en politieke invloed.
De civiele instrumenten moeten autonoom van de militaire uitgebouwd en
ingezet worden. Ook de Belgische huidige regering maakt op dat vlak de
verkeerde keuzes: in de begroting van 2015 dalen de middelen voorzien
onder “Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten” van 17 miljoen
euro in 2014 naar 5 miljoen euro in 2015.

Daarnaast moet de verantwoordelijkheid van
ondernemingen over hun impact op mensenrechten en milieu elders vastgelegd en juridisch
afdwingbaar gemaakt worden. Producten die het
resultaat zijn van een productie- of verhandelingsproces waarbij mensenrechten geschonden
worden, moeten van de markt geweerd worden.
Bedrijven betrokken bij oorlogseconomie moeten worden uitgesloten van
overheidssteun.

Een duurzame veiligheidspolitiek houdt op alle vlakken rekening met de
gevolgen van het eigen beleid. Conflicten worden vaak in de hand gewerkt
of in stand gehouden door de activiteiten van bedrijven of het economisch
beleid van de overheid. Maar in die economische linken ligt ook onze macht
om in te grijpen. We kunnen ze gebruiken als hefbomen die conflicten helpen
oplossen of voorkomen. Wapenhandel is een voor de hand liggend voorbeeld. In 2010, het jaar voor de Arabische Lente, exporteerde België voor
meer dan 23 miljoen euro militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten.

Overheden moeten sterke mensenrechtenclausules inschrijven in economische samenwerkingsakkoorden en steunprogramma’s en toezien op de
strikte toepassing ervan. Er moet een energiepolitiek komen, gericht op
energie-onafhankelijkheid en duurzame energieproductie in Europa om een
einde te maken aan onze verslaving aan olie, die vandaag in de kaart speelt
van oliedictaturen.
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5.

Veiligheid,

geen kwestie van militairen
We hebben nood aan een buitenlandbeleid dat niet gericht is op korte termijn winst in machtsspelletjes of op onmiddellijk economisch gewin, maar
dat stabiliteit op lange termijn nastreeft. In zo’n buitenlandse politiek hebben
militaire middelen een zeer beperkte relevantie. Met militaire middelen
kan men hoogstens een militaire patstelling creëren, maar geen conflicten
oplossen. Elke militaire doctrine stelt dat een conflict uiteindelijk politiek
opgelost moet worden. De militaire interventies van de afgelopen jaren zijn
mislukt, hebben landen ontwricht achtergelaten en hebben naast doden en
gewonden miljoenen mensen op de vlucht gejaagd. Als de resultaten zo
teleurstellend zijn, willen we dan blijven investeren in meer van hetzelfde?
De keuzes waar de Belgische defensie voor staat vereisen een breed maatschappelijk debat. De beslissing over de vervanging van de F-16 gaat over
miljarden euro’s aan belastinggeld . Volgens een peiling van de Universiteit
Antwerpen is slechts één op de vier Belgen voorstander van de aankoop van
nieuwe gevechtsvliegtuigen. Bijna de helft is tegen de aankoop. De kosten
voor de totale levensduur van gevechtsvliegtuigen (aankoop, onderhoud
en exploitatie) lopen in de vele miljarden. Het Nederlandse ministerie van
Defensie raamt ze op 12,19 miljard voor 37 toestellen. Waar gaat u dat geld
halen?
Het debat over de toekomst van onze defensie mag niet stoppen bij de muren
van het parlement. Het is een kans om ons defensiebeleid grondig bij te
sturen. Laat de kernvraag “hoe zorgen we voor veiligheid?” het uitgangspunt
zijn. Veiligheid is geen kwestie van militairen. Veiligheid heeft vele dimen10 Welke rol voor het Belgische leger?

sies. Die laten zich niet vatten in
het perspectief van de militaire
aanpak. Laten we kijken naar hoe
we via diverse beleidsdomeinen
– justitie, economie, buitenlandse
zaken – aan veiligheid bij kunnen
dragen. Stop de wapenhandel.
Responsabiliseer ondernemingen
voor de impact van hun activiteiten op mensenrechtenschendingen elders. Schrijf mensenrechtenclausules
standaard in in economische samenwerkingsakkoorden. Voer een energiepolitiek gericht op energie-onafhankelijkheid en duurzame energieproductie
in Europa.

Vandaag is ons enige instrument het leger en wordt elk probleem bekeken
door een militaire bril.
“If your only tool is a hammer, every problem starts looking like a nail.” Het is
tijd dat we ons meer gereedschap aanschaffen.

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin
conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor het
ontwikkelen van geweldloze actie. Bomspotters proberen om de kernwapens te verwijderen, met de
campagne Ik stop wapenhandel.eu brengen we de Europese wapenhandel in kaart en grijpen in daar
waar we wapenhandel kunnen stoppen.

Vredesactie is aangesloten bij de War Resisters’ International (WRI), een wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die allen de WRI-beginselverklaring onderschrijven: ‘Oorlog is een misdaad
tegen de mensheid. Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te ijveren
voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog’.
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