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zoekt in 2015 nog 56 miljard $ voor noodhulp. Beleidsmakers
breken zich het hoofd over de opvang van vluchtelingen. Te
vaak ontbreekt echter een structurele visie.

Brigitte Herremans

In dit dossier zoomen wij in op actuele ontwikkelingen in
de regio, zoals de aanhoudende conflicten, de opmars van
de IS, de nucleaire deal met Iran en de vluchtelingencrisis.
Als vredes- en ontwikkelingsorganisatie voelen Pax Christi
Vlaanderen en Broederlijk Delen zich verbonden met
mensenrechtenactivisten. We hebben bijzondere aandacht
voor Syrië en Irak, omwille van de omvang van de crisis en het
baanbrekende werk van onze Nederlandse zusterorganisatie
PAX. Daarnaast concentreren we ons op Israël en Palestina,
waar de mogelijkheid van de tweestatenoplossing lijkt te
verdampen. Wij benadrukken dat het respect voor het
internationaal recht een uitweg kan bieden, zoals onze
partners aantonen. Om het, vaak gepolariseerde, debat
over deze kwesties te verrijken, bieden we analyses aan
en duiden we de oorzaken van conflicten. Daarnaast doen
we ook aanbevelingen aan beleidmakers en reiken we
handelingsperspectieven aan voor burgers en groepen. Zo
willen we onverschilligheid vermijden en moedeloosheid
doorbreken.

Sinds het begin van de Arabische revoluties is de instabiliteit
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika sterk toegenomen.
De hoop van duizenden activisten die de straat opkwamen
voor basisvrijheden, ebde weg naarmate ze het gevoel
hadden dat ze een Sisyfus-strijd leverden. De autoritaire en
contrarevolutionaire krachten lijken sterker dan ooit.
De autocratische regimes die verandering bekampen en de
gewelddadige jihadistische groepen vormen een vreemde
alliantie tegenover burgeractivisten. Frans historicus en
islamkenner Jean-Pierre Filiu beschrijft het fenomeen van de
deep state, of de veiligheidsdiensten in landen zoals Syrië,
Egypte en Jemen. De autocraten lieten deze diensten los op
betogers om hun protest in de kiem te smoren. Zo stopten
ze niet alleen de roep om verandering, maar creëerden ze
ook mee het monster dat de regio nu in zijn greep houdt:
de Islamitische Staat (IS). Het beste voorbeeld hiervan is de
Syrische president al-Assad. Sinds de start van de protesten
houdt hij vol dat die zijn opgezet door islamisten en terroristen.
Door een selectieve amnestie door te voeren en in 2011
tientallen jihadisten vrij te laten uit de gevangenis, maakte hij
hier een selffulfilling prophecy van.
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ware macht lag evenwel nog steeds bij het militaire apparaat,
dat zijn kans afwachtte om president Morsi als verrader
opzij te zetten ten voordele van de redder van de natie, de
nieuwe president Al-Sisi. Het Westen voerde hierbij een zeer
afwachtende en dubbelzinnige buitenlandse politiek. President
Obama kon niet tegen democratische omwentelingen
zijn, maar leek Moebarak eerst te beschermen. De facto
vond in Egypte een contrarevolutie plaats die de oude
machtsverhoudingen herstelde. Interessant is daarbij dat de
VS niet meer de eerste externe partner van Egypte is. In de
praktijk worden de rekeningen betaald door Saoedi-Arabië.
Al-Sisi tracht het Westen wel opnieuw aan zijn zijde te krijgen
door Egypte voor te stellen als baken van relatieve rust (met
uitzondering van de Sinaï) in een regio in volle beroering.

David Criekemans
Het Midden-Oosten. De term zelf is een geopolitieke creatie.
Haar vroegste wortels zijn terug te voeren tot het Britse rijk-inaanbouw, in de jaren 1850. In 1869 werd het Suezkanaal door
de Fransen voltooid, waarna de Britten de regio in handen
trachtten te krijgen als highway naar de kroonkolonie, India.
Het geostrategische belang van de regio nam daarbij nog meer
toe nadat kort na de eeuwwisseling olie werd gevonden. Al
deze factoren zijn vandaag nog steeds in belangrijke mate
aanwezig. Iets meer dan 50% van de mondiale, conventionele
oliereserves bevindt zich heden in de regio. Saoedi-Arabië,
Irak, Iran zijn enkele van de belangrijkste spelers. De opkomst
van onconventionele schalieolie in de Verenigde Staten maakt
dat de regio in relatieve termen qua belang deels afneemt.
Naast olie is er ook aardgas, met spelers als Qatar, Iran en
recent ook Israël. Met de mondiale transitie van olie naar gas
omwille van o.a. klimaatvraagstukken, valt te verwachten
dat de machtsverhoudingen in de regio geleidelijk zullen
wijzigen. Tegelijkertijd valt de fragiele economische structuur
op van vele landen in dit omvangrijke gebied. Toerisme was
een tweede bron van inkomsten voor vele landen in de regio,
maar deze sector is de afgelopen jaren in belangrijke mate
geïmplodeerd.

In Syrië liep het allemaal heel anders. Al-Assad, de sterke
man van het regime, werd in 2011 geconfronteerd met
een relatief vredevolle oppositiebeweging in het kader van
de ‘Arabische Lente’. Hij reageerde evenwel zeer hard,
waardoor de oppositie zich begon te bewapenen. De Assadfamilie vertegenwoordigt de in minderheid zijnde sji’itische
Alawieten, die vooral in het westen wonen langsheen de
kust. Hun macht was decennialang gebouwd op een alliantie
met andere minderheden, zoals de christenen, de druzen,
enzovoort. De meerderheid van de bevolking bestond uit
soenni’s. Het verschil met de sji’a gaat 1400 jaar terug tot
de vraag over wie de profeet Mohammed moest opvolgen.
Landen als Qatar en Saoedi-Arabië begonnen eind 2011
de soennitische oppositie te bewapenen en te trainen. Dat
verdiepte de strijd. Het Vrije Syrische Leger werd in 2011
opgericht door overgelopen Syrische officieren. De VS trachtte

Verdeeldheid en instabiliteit
Een andere factor betreft de grote
politieke verdeeldheid en instabiliteit.
De Amerikaanse geopolitieke denker
Alfred Thayer Mahan gebruikte in
1902 als één van de eersten de term
‘Midden-Oosten’ om het gebied van
Arabië tot India te beschrijven. Het
‘Midden-Oosten-vraagstuk’ werd
daarbij in pejoratieve terminologieën
gehuld; permanente instabiliteit
en rivaliteit, waarbij ook externe
grootmachten betrokken werden.
Vandaag is en blijft dat één van de
dominante verhaallijnen in Westerse
analyses van de regio. Al zou deze
enkele jaren geleden misschien
als onterecht bestempeld worden,
vandaag bevindt het grootste deel van
de regio zich daadwerkelijk in een
nachtmerriescenario. De zogenaamde
‘Arabische Lente’ van 2011 bracht
initieel hoop, maar uiteindelijk grote
instabiliteit.
In Egypte kwamen na de val
van Moebarak kortstondig de
Moslimbroeders aan de macht. De

Van hoop naar instabiliteit: Arabische lente, 6 mei 2011. Demonstratie in Banyas, Syrië (foto: Creative Commons)
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tevens honderden oppositiemilities te ‘stroomlijnen’. Assad
hield vast aan zijn alliantie met Rusland, dat zijn beperkte
invloedssfeer verdedigde via wapenleveringen. Assad ontving
ook steun vanuit het sji’itische Iran en Hezbollah-strijders
vanuit Libanon. De facto werd de Syrische strijd daardoor
een regionale oorlog. Het is bijna een wonder te noemen dat
Libanon, een Franse creatie uit de jaren 20, niet onder de druk
van de Syrische oorlog is geïmplodeerd. Vandaag leven bijna
1,2 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon, waar dezelfde
bevolkingsgroepen wonen. Ondertussen leven tevens 1,9
miljoen Syrische vluchtelingen in het zuiden van Turkije en
600.000 in Jordanië.
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westerse partners tegen IS, de Koerden, zouden in de toekomst
misschien wel eens wat minder hun best kunnen doen in
de strijd tegen IS. Tevens moet de IS-campagne van Ankara
heden, eind augustus 2015, eigenlijk nog pas echt starten.
Heeft Washington juist gegokt, of de situatie nog ingewikkelder
gemaakt?
Regionale invloedssferen
Tegelijkertijd concurreert Saoedi-Arabië met Iran om het
leiderschap in de regio. De recente nucleaire deal van de
internationale gemeenschap met Iran zorgt ervoor dat het
land terug in de mainstream van de internationale politiek
terechtkomt. Obama hoopt dat Iran mee een deal kan sluiten
met Assad, met wie nu wel onrechtstreeks gepraat wordt.
En dat terwijl de oude alliantiepartner van de VS, SaoediArabië, nog volop de soenni’s steunt – waaronder in het
verleden wellicht ook radicale jihadi’s. De tektonische platen
van de regionale invloedssferen lijken volop in beweging.
Tegelijkertijd is er sinds begin augustus 2015 een wijziging in
de Amerikaanse en Russische posities. Buitenlandministers
Kerry en Lavrov stelden dat ze beiden IS als de belangrijkste
veiligheidsuitdaging in de regio beschouwen, al gingen ze
niet akkoord met de strategie hoe IS finaal verslagen moet
worden. Rusland vreest vooral de Tsjetsjeense jihadistrijders
die vanuit de Kaukasus naar Syrië trokken en er operationeel
belangrijk werk voor IS leverden. Mogelijk was dit voor
hen een leerschool om straks in de Kaukasus de strijd
tegen Rusland te hernieuwen. De VS zelf coördineert nu
onrechtstreeks met Assad over de bombardementen op IS.
De relatie van Washington met het Vrije Syrische Leger lijkt
daardoor onderkoeld te raken. Daarom creëert de VS nu een
nieuwe groep, de New Syrian Forces, met als doel niet Assad
maar IS te bekampen. De strategie lukt amper want heden
lijkt de groep te klein en te zwak om op het terrein een rol
van betekenis te kunnen spelen. De regionale strijd tussen
het soennitische Saoedi-Arabië en het sji’itische Iran lijkt nog
te verharden, met uitlopers tot in Jemen (waar de situatie
overigens nog veel complexer is).

De Islamitische Staat
De jarenlange sektarische spanningen in Irak zorgden voor een
nieuwe fase in de Syrische oorlog. De Amerikanen hadden na
2003 van Irak een anti-soennitische staat gemaakt, terwijl de
soennieten voordien onder Saddam Hoessein alles te zeggen
hadden. De facto konden de Koerden in het noorden dankzij
hun olie een eigen koers varen. De democratie toepassend
speelde de macht van het getal: de sji’ieten in het zuiden
domineerden de regering in Bagdad. Dit alles leidde tot grote
opstanden vanaf 2004, niet toevallig in soennitische steden
als Falluja en Ramadi. De strijders die daar vochten tegen de
Amerikaanse onderdrukking zouden later de nog radicalere
Islamitische Staat (IS) of ‘Daesh’ oprichten. De oorlog in Syrië
was daarbij een opportuniteit om in het gat van chaos te
springen, en zichzelf verder te ontwikkelen. Vandaag is Raqqah
in Syrië de officieuze hoofdstad van IS. Toen de Iraakse
sji’itische premier Al-Maliki een zuiver sektarisch beleid voerde
ten voordele van zijn bevolkingsgroep ontstonden opnieuw
zware rellen in het westen van Irak, vooral in de provincie
Anbar. Dat was voor IS het moment om terug te keren naar
Irak en een alliantie met de soennieten aan te gaan. De facto
werd de Syrische en Iraakse oorlog één complex geheel.
Met de val van Mosul in juni 2014 kreeg IS olievoorraden,
goudvoorraden en grote hoeveelheden Amerikaans wapentuig
en jeeps in handen. De chaos was compleet. Washington
wilde Maliki weg ten voordele van Haider Al-Abadi, die een
inclusief beleid moet voeren met echte machtsdeling tussen
sji’ieten, soennieten en Koerden. Maar zal dat nog mogelijk
zijn? De positie van Bagdad is uiterst fragiel.

De huidige militaire strategieën vormen een doodlopend pad
in het Midden-Oosten. Zij maken de situatie alleen maar erger.
De brede regio heeft nood aan een nieuw politiek plan. Als
men de huidige staten wil behouden, dan dient een inclusieve
strategie gevonden te worden voor alle bevolkingsgroepen.
Grootmachten en regionale machten moeten zich verenigen
tegen IS, goed wetende dat deze tussen hen verdeeldheid
zal trachten te zaaien. Ook is een economisch Marshall-plan
nodig. Zonder deze twee voorwaarden zijn alle inspanningen
reeds bij voorbaat vergeefs.

Vanaf augustus 2014 startte Washington stapsgewijs met een
eigen campagne tegen IS. Vooral de Koerden vormden daarbij
een belangrijke alliantiepartner. Ook het Iraakse leger, of wat
er nog van overblijft, wordt opnieuw getraind. Het afgelopen
jaar maakt duidelijk dat de strijd veel moeilijker zal zijn. Door
te lang te wachten om zwaarder militair materieel en ‘boots on
the ground’ in te zetten dreigt IS zijn positie te consolideren.
Tegelijkertijd zet IS zijn campagne verder. Het creëren van
chaos en instabiliteit, en het opzetten van groepen tegen
elkaar vormen daarbij steevast de rode draad. In die zin doet
IS aan asymmetrische oorlogsvoering. Op 20 juli 2015 pleegde
IS een aanslag in het Koerdisch-Turkse stadje Suruç. Turkije
ontwikkelde nadien een dubbele militaire strategie, tégen
IS maar ook tégen de PKK in Irak. Eén van de belangrijkste

David Criekemans doceert buitenlands beleid aan
de Universiteit Antwerpen, internationale politiek en
veiligheid aan het University College Roosevelt in
Middelburg (Nederland) en geopolitiek aan het Geneva
Institute of Geopolitical Studies.
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Vredesopbouw in Irak: ’Wij zijn
allemaal burgers’

Plan De Mistura voor Syrië

Willem Staes
PAX Nederland (het vroegere IKV Pax Christi) werkt sinds
2013 in Irak het programma Kullina Muwatinin (‘We
zijn allemaal burgers’) uit. Dit programma promoot een
burgerschapsbenadering, om de spiraal van sektarische
spanningen en geweld in Irak te doorbreken. Dat is geen
overbodige luxe: het autoritaire Iraakse bestuur voerde
de afgelopen decennia een verdeel-en-heersbeleid, dat
sektarische spanningen doelbewust aanwakkerde. Irakezen
werden hierdoor van jongs af aan ondergedompeld in een
sektarisch denken.

foto: UN/ Jean-Marc Ferré/cc

Op 10 juli 2014 benoemde VN-secretaris Ban-ki Moon de
Italiaans-Zweedse diplomaat Staffan De Mistura als nieuwe
speciaal gezant voor de VN in Syrië, na het ontslag van
Lakhdar Brahimi en Kofi Annan voor hem.
Eind juli 2015 stelde De Mistura een nieuw plan voor aan
de VN-Veiligheidsraad, die midden augustus hieraan zijn
steun verleende.

Werken aan dialoog
Via Ambassadeurs van Burgerschap, een netwerk van
jongeren, wil PAX een ander geluid laten horen. Respect
voor diversiteit, bescherming van minderheden, verzoening
tussen gemeenschappen en conflictpreventie staan daarbij
centraal. Het netwerk organiseert uitwisselingen, trainingen
en evenementen, terwijl lokale partners van PAX de media
monitoren en proberen de publieke opinie te sensibiliseren.
“We proberen mensen met elkaar te laten praten. We
werken ook met kinderen, daar begint het! Ik probeer ze
te leren dat je zonder wapens kunt en ze te overtuigen hun
speelgoedpistooltjes in te leveren. Er is een lange weg te gaan”,
vertelde de Iraakse vredesactivist Ali Sahib tijdens een recent
bezoek aan Nederland1.

Het plan werkt toe naar een interim-overeenkomst (de
precieze timing hiervoor laat De Mistura in het midden),
waarna een overgangsregering en -parlement gecreëerd
worden die een nationale dialoog op gang moeten
brengen.
De Mistura wil onmiddellijk vier intra-Syrische
werkgroepen in het leven roepen: veiligheid en
bescherming; politieke en constitutionele zaken;
militaire kwesties en contraterrorisme; publieke diensten,
heropbouw en ontwikkeling. Hij benadrukt voorts het
belang van ‘vertrouwenwekkende maatregelen’, zoals
het stopzetten van het gebruik van vatenbommen en
chemische wapens.

Zijn collega-activist Zuhair Khalo Lazgeen beaamt: “Werken
aan de dialoog met alle andere groepen móet. Het probleem
in Irak is dat mensen elkaar niet kennen. Ze leven in
verschillende werelden. Dat leidt tot oorlog. Terwijl iedereen
uiteindelijk vrede wil.”

Het plan-De Mistura heeft het ook over een ‘wederzijds
overeengekomen lijst van 120 namen van personen die
door hun rol in het conflict niet aan de macht zullen
blijven tijdens de transitie.’ De Mistura laat wel in het
midden of de Syrische president Assad op deze lijst
thuishoort. (ws)

Er is in het programma sprake van zogenaamde early warningnetwerken, met vertegenwoordigers van minderhedengroepen,
religieuze leiders en activisten die sektarische handelingen
monitoren en schendingen van minderhedenrechten
rapporteren. Het programma besteedt ook aandacht aan een
hervorming van het lokale rechtssysteem, met focus op de
rechten van minderheden en het bestrijden van straffeloosheid.
Belang van jongeren
Het Kullina Muwatinin-programma leidt jonge activisten
op om hun stem te laten horen op (lokaal) beleidsniveau.
Zo vond midden augustus 2015 een conferentie plaats in
Erbil (Noord-Irak) waarbij Iraakse jongeren uit alle etnische
gemeenschappen in dialoog gingen met lokale bestuurders. De
jongeren legden drie centrale wensen op tafel: beter onderwijs,
werkgelegenheid en zeggenschap binnen het lokale bestuur2.
De sterke focus op jongeren is cruciaal: jongeren zonder
toekomstperspectief zijn een gemakkelijk rekruteringsdoelwit

Conferentie met jongeren en lokale bestuurders in Erbil, Noord-Irak,
augustus 2015 (foto: PAX Nederland)

5

KOERIER dossier

2015/5

voor Islamitische Staat (IS) of
andere milities. Daarnaast
is er het gevaar van
gedesillusioneerde jongeren
die geen toekomst zien in
hun eigen land en besluiten te
migreren.
Vredesopbouw van onderuit
Het ‘PAX-rapport After ISIS’3
van juni 2015 onderzoekt de
perspectieven van Iraakse
ontheemde burgers uit de
Ninevé-regio in Noord-Irak,
en peilt naar hun visies op
terugkeer en verzoening. Het
roept Europese beleidsmakers
op niet enkel te focussen
op een militaire strategie,
maar ook werk te maken
van lokale en inclusieve
vredesopbouwstrategieën in gebieden die op IS heroverd
worden. De VN-missie in Irak (UNAMI) kan hierin een
belangrijke rol spelen.

Iraakse vredesactivisten Ali en Zuhair met het ‘PAX bakkie’ in Groningen
(foto/detail: Marjolein van Rotterdam)

geloof ik dat de mens in staat is om alles te doen waarin hij
gelooft. Hoe moeilijk het soms ook is”, aldus Nawras.

Zonder een zorgvuldig geplande terugkeer van gevluchte
burgers naar hun woonplaats kan er geen sprake zijn van
duurzame vrede en verzoening, en dreigen verhoudingen
tussen bevolkingsgroepen verder gepolariseerd te raken.
De gruweldaden van IS hebben de verhoudingen tussen de
verschillende Iraakse bevolkingsgroepen in Ninevé immers
danig op de proef gesteld. Gemeenschappen die zichzelf
zien als het grootste slachtoffer van IS (Jezidi’s, Koerden,
christenen, Turkmenen, Kaka’i’s en Shabakken) staan
tegenover soennitische Arabieren die grotendeels gezien
worden als IS-aanhangers en collaborateurs. Het gevaar
op wraak- en vergeldingsmaatregelen tegen soennitische
Arabieren is daardoor reëel, terwijl verschillende
minderheden het afgelopen jaar paramilitaire eenheden
oprichtten.

Met dank aan de collega’s van PAX Nederland voor alle
gegeven input
■

■

Werken aan lokale verzoeningsprocessen die van onderuit
gedreven worden is dus cruciaal voor de post-IS toekomst
van Ninevé en andere Iraakse regio’s. Verzoening begint bij
dialoog. Daarvoor zijn programma’s als Kullina Muwatinin
levensbelangrijk. In de woorden van Nawras, een andere
Iraakse vredesactiviste: “Zodra mensen elkaar leren
kennen en begrijpen, verdwijnen vaak die vooroordelen.
Ook benadrukken wat de overeenkomsten zijn tussen de
gemeenschappen. Het gaat er immers om wat we met elkaar
delen, niet waarin we verschillen.”
Makkelijk is dat niet. Vredesactivisten als Nawras verdienen
daarom volop onze morele steun. “De veranderingen gaan zo
langzaam dat ik me soms moe en machteloos voel. Maar de
steun van mijn familie en vrienden houden me op de been.
En het is geweldig om me gesteund te voelen door mensen
in Nederland. Dat betekent enorm veel voor me. Daarnaast

Meer informatie over Kullina Muwatinin: http://
weareallcitizens.org
Maak een selfie voor Nawras (in het kader van de
Nederlandse Vredesweek): https://actie.paxvoorvrede.nl/
actie/stuur-een-selfie-aan-nawras/

1

Alle citaten in dit artikel komen uit PAX Magazine #4 2014, zie
http://issuu.com/paxnl/docs/pax-magazine-4-winter-2014. Voor een
videoverslag van het bezoek van Ali en Zuhair, zie http://www.spirit24.
nl/#!player/index/program:46344257/group:37200368/spirit/bakkiemet-een-irakkie

2

Zie http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/irakesejongeren-wij-willen-onderwijs-werk-en-inspraak

3

http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/persberichten/na-isis-hoe-kunnenvluchtelingen-terug

Willem Staes is beleidsmedewerker internationale
veiligheid en wapenhandel bij Pax Christi Vlaanderen.
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Westerse bombardementen in 1991 maakten ook deze poging
ongedaan. Het enige wat overbleef werd wel degelijk goed
in de gaten gehouden door internationale wapeninspecteurs.
Desalniettemin deed President Bush in 2002 de wereld kond
dat Saddam Hoessein opnieuw bezig was met het aanmaken
van massavernietigingswapens (inclusief kernwapens). Dit
ongeloofwaardig verhaal kon hij slechts aan een deel van
de wereldopinie, inclusief zijn eigen bevolking, verkopen.
Ondanks de miljoenen betogers wereldwijd en een gebrek aan
consensus in de Veiligheidsraad, vielen de Verenigde Staten
in maart 2003 Irak aan. Door al die oorlogen is Irak vandaag
een puinhoop. Het enige voordeel is dat we er vrij zeker van
kunnen zijn dat Irak niet meteen een geloofwaardig geheim
kernwapenprogramma kan en zal opstarten.

Tom Sauer
Door de algemene malaise in het Midden-Oosten zou men
haast vergeten dat de situatie nog veel erger zou kunnen zijn
indien de belangrijkste actoren massavernietigingswapens
zouden hebben opgestapeld. Dit artikel beoogt een
overzicht te geven van het bezit en gebruik van nucleaire
en chemische wapens in het Midden-Oosten. Eindigen
doen we met een stand van zaken over de poging om een
massavernietigingswapenvrije zone in de regio te installeren.

Minder bekend is dat ook Egypte in de jaren 60 een geheim
kernwapenprogramma heeft gehad.

Kernwapens

Het land dat de afgelopen 13 jaar op dit vlak het meest in de
schijnwerpers stond, is Iran. In de zomer van 2002 insinueerde
een Iraanse oppositiebeweging die goede banden had met
de VS, dat Iran in het geheim kernwapens aan het aanmaken
was. Mogelijks had de timing te maken met het opkloppen
van de dreiging van het vermeende Iraakse programma van
massavernietigingswapens. Een jaar later namen de ministers
van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk
en Duitsland – de zogenaamde EU-3 – het initiatief om met
Teheran te onderhandelen. Twee akkoorden werden gesloten,
ook al omdat Iran vreesde hetzelfde lot te ondergaan als Irak.
Deze akkoorden verwaterden echter, en het Internationaal
Atoomenergie Agentschap (IAEA) schoof begin 2006 de
zaak door naar de VN-Veiligheidsraad. Die slaagde erin om,
ondanks het vetorecht van Rusland en China, verschillende
resoluties goed te laten keuren, inclusief (relatief beperkte)
economische sancties.

Van de negen kernwapenstaten is slechts één in het MiddenOosten gelegen, met name Israël. Het bijzondere aan deze
kernwapenstaat is dat het een publiek geheim is dat het
sinds 1967 over kernwapens beschikt, onder meer dankzij
klokkenluider Mordechai Vanunu, een ex-werknemer van de
kerncentrale van Dimona. Vanunu werd in 1986 gekidnapt
door de Mossad en zat jarenlang in een isoleercel. Onder
meer dankzij inspanningen van Pax Christi International mocht
Vanunu in 2004 de gevangenis verlaten, zij het onder strikte
voorwaarden. Officieel geeft Israël nog steeds niet toe dat
het over kernwapens beschikt. Eén van de redenen voor deze
nucleaire opaciteit is de hoop dat daardoor andere landen in
de regio minder snel geneigd zouden zijn om ook kernwapens
aan te maken.
De naar schatting 200 Israëlische kernwapens kunnen
verspreid worden via bommenwerpers en via op land en op
zee gestationeerde raketten. Opmerkelijk aan de Israëlische
nucleaire afschrikkingspolitiek is dat die vijandelijke staten
er niet van weerhield om Israël aan te vallen. Zo vuurde
Saddam Hoessein tijdens de Golfoorlog van 1991 Scuds
af in de richting van Israël, wetende dat Israël had kunnen
terugschieten met kernwapens. Het beste voorbeeld van het
falen van nucleaire afschrikking, en dat voorbeeld geldt voor
het nucleair tijdperk in zijn geheel, is de Jom Kippoeroorlog in
1973. Toen durfden Egypte en Syrië, opnieuw goed wetende
dat Israël over kernwapens beschikte, het aan om het land
binnen te vallen (met conventionele wapens), net wat die
kernwapens trachtten te voorkomen. Voor diegenen die er nog
aan twijfelden: het moge duidelijk zijn dat kernwapens geen
wondermiddel zijn om oorlogen te voorkomen.

De schaduwoorlog van de VS (en Israël) met Iran ging echter
gewoon verder: het uraniumverrijkingsprogramma van Iran
werd tijdelijk succesvol gesaboteerd via cybertechnologie
(het zogenaamde Stuxnet) en verschillende Iraanse
kernwetenschappers werden koudweg geliquideerd. Iran wilde
echter van geen wijken weten, zeker niet onder president
Ahmadinejad. De druk in Teheran nam pas toe nadat de VS,
daarin op de voet gevolgd door de EU, in de periode 20102012 zwaarwichtige economische sancties trof, inclusief een
olie- en gasembargo en een boycot van het Iraans financieel
systeem. Het is dan ook niet toevallig dat presidentskandidaat
Rohani met een economisch programma verkozen raakte in
2013, en meteen werk maakte van serieuze onderhandelingen
met de P-5+1, zijnde de VS, Rusland, China, het VK, Frankrijk,
en Duitsland. Na een interimakkoord in november 2013
konden in juli 2015 de puntjes op de i worden gezet van
een alomvattend akkoord. In dat akkoord belooft Iran om
zijn nucleair programma, waarvan het steeds is blijven
beweren dat het voor civiele doeleinden was bedoeld, terug
te schroeven in ruil voor de geleidelijke opheffing van de
economische sancties. In het akkoord zitten voldoende
controlemechanismen die maken dat Iran niet op ééntwee-drie opnieuw een geheim kernwapenprogramma kan

Bekend is dat ook Saddam Hoessein over een geheim
kernwapenprogramma beschikte. De Iraakse Osirak-reactor
werd in het begin van de jaren 80 echter gebombardeerd door
Israël. (In 2007 zou Israël dat nog eens overdoen tegen een
vermeende nucleaire wapenfaciliteit in Syrië). Deze aanval
had echter een averechts effect. Saddam Hoessein verhoogde
de nucleaire inspanningen en aan de vooravond van de
eerste Golfoorlog stond Irak niet heel ver van een kernwapen.
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14 juli 2015: De nucleaire deal met Iran is een feit (foto cc)

installeren, mocht het dat in het verleden al gehad hebben.
Haviken binnen het Amerikaans Congres kanten zich echter
tegen het akkoord.
Zowel Saoedi-Arabië als Iran streven naar regionale
hegemonie. Als Iran kernwapens had aangemaakt was de kans
groot geweest dat Saoedi-Arabië ook op de nucleaire kar zou
zijn gesprongen. Hoogstwaarschijnlijk zou het in dat geval
de Pakistaanse connecties hebben aangesproken om op die
manier kernwapentechnologie of zelfs intacte kernwapens op
de kop te tikken. Beide landen onderhouden goede contacten
en er gaan geruchten dat Saoedi-Arabië het Pakistaans nucleair
programma gedeeltelijk zou gefinancierd hebben. Dankzij het
akkoord met Iran, en op voorwaarde dat het wordt nageleefd,
lijkt het gevaar op een regionale nucleaire wapenwedloop
voorlopig geweken.

ratificeren. De VS hielpen bij het neutraliseren van bepaalde
chemicaliën in plaats van de zoveelste militaire interventie te
moeten verrichten. Ondanks de uitvoering van het akkoord
zette het regime sindsdien toch nog chemische wapens –
chlorine – in, en zou het nog chemische wapens overhouden.
Ook IS gebruikte in augustus 2015 chemische wapens.

Voor de volledigheid moet ook Turkije worden vermeld.
Turkije is lid van de NAVO en heeft naar verluidt, net zoals
België, Amerikaanse tactische kernwapens op zijn grondgebied
gestationeerd.

Zone vrij van massavernietigingswapens
In het best denkbare scenario geeft Israël zijn kernwapens
op in ruil voor de eliminatie van de chemische wapenstocks
in de Arabische staten, en ontstaat er een zone vrij van
massavernietigingswapens, net zoals die reeds bestaat in
andere regio’s in de wereld (zij het dat die akkoorden meestal
beperkt zijn tot kernwapens, bijv. in Latijns-Amerika, de Stille
Zuidzee, Afrika, enz). In de praktijk blijkt deze doelstelling
moeilijk te realiseren. Israël stelt dat het kernwapens nodig
heeft om veiligheidsredenen. Dat betekent dat er eerst een
politieke oplossing moet zijn voor de veiligheidsproblemen
in de regio vooraleer er sprake kan zijn van een
massavernietigingswapenvrije zone. De Arabische staten
draaien de redenering echter om en stellen dat het realiseren
van zo’n zone een politieke oplossing naderbij kan brengen.

Chemische wapens
Chemische wapens worden soms als ‘atoombom van de
armen’ aanzien. Het is daarom niet toevallig dat Egypte het
Chemisch Wapenverdrag (1993), dat chemische wapens
verbiedt, nooit heeft willen tekenen. Zolang Israël over
kernwapens beschikt en het Nucleair Non-Proliferatieverdrag
(NPV) niet als niet-kernwapenstaat wil ondertekenen, zal
er weinig veranderen. Of Egypte effectief over offensieve
chemische wapens beschikt, is onduidelijk.
Israël heeft het Chemisch Wapenverdrag ondertekend, maar
niet geratificeerd. Volgens sommige bronnen kan Israël vrij snel
een offensief chemisch wapenarsenaal produceren, mocht het
daartoe beslissen. Opmerkelijk is ook dat Israël een uitgebreid
defensief apparaat heeft ontwikkeld om zich tegen aanvallen
met chemische wapens te beschermen. De meeste Israëlische
huishoudens beschikken over gasmaskers.

In het kader van het Nucleair Non-proliferatieverdrag werden
de laatste twee decennia onderhandelingen voor zo’n zone
nieuw leven ingeblazen. Toen in 1995 het NPV moest
verlengd worden, konden de Arabische staten afdwingen
dat onderhandelingen voor zo’n zone zouden worden
opgestart, en 15 jaar later werd tijdens de vijfjaarlijkse NPV
Toetsingsconferentie de deadline van 2012 afgedwongen.
Ondanks verwoede pogingen van een Finse ambassadeur,
aangesteld door de VS, het VK en Rusland, werd ook deze,
meer concrete, doelstelling niet gehaald. Mede als gevolg
hiervan werd de NPV Toetsingsconferentie in 2015 een fiasco.

In de jaren 80 gebruikte Irak onder leiding van Saddam
Hoessein chemische wapens, zowel tegen Iran als tegen zijn
eigen Koerdische bevolking. Bij de aanval in Halabja, in 1988,
zouden 5.000 mensen zijn omgekomen.
Chemische wapens stonden opnieuw in de internationale
belangstelling toen het duidelijk werd dat in de zomer van
2013 in de buurt van Damascus honderden mensen om het
leven kwamen door het gebruik van chemische wapens.
Volgens het Westen en chemische wapenexperts zat het
Assadregime achter de aanval. Door deze overtreding van het
taboe op het gebruik van chemische wapens voelde president
Obama zich verplicht om zich in het Syriëconflict te mengen.
Hij had immers gedreigd met een militaire aanval indien deze
rode lijn werd overschreden. Door een Russisch diplomatiek
offensief om een militaire aanval af te wenden, ging Syrië
akkoord om zijn chemisch wapenarsenaal te elimineren tegen
2014 en het Chemisch Wapenverdrag te ondertekenen en te

Het moge duidelijk zijn dat wapengekletter een symptoom is
van onderliggende politieke spanningen en conflicten. Idealiter
worden deze conflicten aan de wortel aangepakt en verdwijnt
de noodzaak voor wapenbeheersing. De geschiedenis heeft
echter aangetoond dat ook kleinere stappen, onder meer in de
vorm van wapenbeheersingsakkoorden, het algemeen politiek
klimaat kunnen verbeteren.
Tom Sauer is hoogleraar Internationale Politiek aan de
Universiteit Antwerpen
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te stoten. De EU hield vol dat de bezetting tijdelijk was en zou
ophouden als er eenmaal een vredesakkoord was.4 Dit bleek
een inschattingsfout waardoor Israël de bezetting voortzette en
de relaties met de EU kon verstevigen.

Brigitte Herremans

De EU maakt geen indruk op Israël

Het aantreden van de nieuwe Israëlische regering in maart
2015 luidde een nieuwe fase in het Israëlisch-Palestijns
conflict in. De huidige regering houdt de schijn over de
tweestatenoplossing niet langer op: 13 van de 21 ministers
spraken zich tegen een Palestijnse staat uit. Toch deinst de
EU ervoor terug de druk op Israël te verhogen. Ondertussen
krijgen extreme elementen in Israël vrij spel en komt de
veiligheid van Palestijnse burgers verder in het gedrang. Een
jaar na de oorlog in Gaza is het puin niet geruimd. Bovendien
verschijnen er gewelddadige jihadistische groepen op het
toneel.

De EU erkent Israëls soevereiniteit over de bezette gebieden
niet en beschouwt de nederzettingen niet als Israëlisch
grondgebied. Uitgaand van de tijdelijkheid van de bezetting
nam de EU echter nauwelijks maatregelen om dit onderscheid
te handhaven. De Unie nam in 1995 geen territoriale
clausule op in het associatieakkoord met Israël. Zo werden
nederzettingsproducten als Israëlische producten ingevoerd.
Pas in 2012 gingen de ministers van Buitenlandse Zaken over
tot een effectief differentiatiebeleid. Ze besloten de Europese
wetgeving toe te passen op nederzettingsproducten en
benadrukten dat de akkoorden met de EU niet van toepassing
zijn op de bezette gebieden. Hierdoor kunnen instellingen
in de nederzettingen geen Europese subsidies krijgen, kwam
er een advies over zakendoen in de nederzettingen en is
er een debat over de labeling van producten uit Israëlische
nederzettingen.5 Rijkelijk laat maakte de EU steun aan de
nederzettingen onmogelijk.

Noch vrede, noch proces
Twintig jaar na de start van het vredesproces tussen Israël en
de Palestijnen, is vrede verder weg dan ooit. Het woord lijkt
zelfs geschrapt uit de Israëlische politiek. Ook aan Palestijnse
kant ontlokt het zelden meer dan een sceptisch lachje. Toch
houden de meeste Palestijnen vast aan de tweestatenoplossing:
de enige kans om hun recht op zelfbeschikking te
verwezenlijken. Steeds meer Israëlische politici uiten hun
afkeer van de Palestijnse staat. Op de vraag of zijn terugkeer
als premier zou betekenen dat die staat er niet komt,
antwoordde Benjamin Netanyahu: ‘Inderdaad’.1

Europa deinst er echter voor terug om het fundamentele
debat aan te gaan. Israël meent dat het soevereiniteit heeft
in de C-zone (60% van de Westoever). Het geeft Palestijnen
slechts in 1% van de gevallen een bouwvergunning, waardoor
velen zonder vergunning bouwen en hun huizen met afbraak
bedreigd worden. Recent voerde Israël de vernielingen
van eigendommen op. In 2014 vernielde het meer dan
600 Palestijnse structuren en verplaatste het meer dan
1200 Palestijnse burgers.6 Israëls beleid heeft ook gevolgen
voor Europa. EU-projecten ter waarde van € 1,5 miljoen
worden met vernieling bedreigd.7 De Europese respons
is echter traag en legt Israël geen strobreed in de weg. In
november 2014 vroeg de EU de dialoog aan te gaan over de
tweestatenoplossing. Na 8 maanden antwoordde de Israëlische
regering instemmend, op voorwaarde dat er niet over de
nederzettingen zou worden gesproken.8

Nieuwe vredesgesprekken liggen niet in het verschiet. In april
2014, na het verzoeningsakkoord tussen Fatah en Hamas, trok
Israël de stekker uit de gesprekken. Amerikaans minister van
Buitenlandse Zaken Kerry duidde de nederzettingenexpansie
als voornaamste oorzaak voor het mislukken van de
gesprekken. Hij verklaarde ook dat de VS andere prioriteiten
hebben dan het vredesproces. Deze frustratie is niet nieuw.
Zo maande een van zijn voorgangers, James Baker (tijdens het
presidentschap van George H.W. Bush), de rechtse Israëlische
regering 25 jaar geleden aan tot mildheid. Beide partijen
zouden ook meer flexibel moet zijn. “Iedereen daar kent het
nummer van het Witte Huis. Bel ons, als het je menens is met
vrede.”2

Israël doet zijn zin op de Westelijke Jordaanoever

Reeds in 1993 was het duidelijk dat Israël zich niet achter
‘land voor vrede’ schaart. Bij gebrek aan een alternatief
blijven beleidsmakers zich het hoofd breken over hoe het
vredesproces opnieuw opgestart kan worden. Het Oslomodel, waarbij Israël zich geleidelijk aan zou terugtrekken
uit Palestijnse gebieden om een Palestijnse staat mogelijk
te maken, is echter ten dode opgeschreven. Israël trok zich
niet terug maar vergrootte zijn greep op de Westoever.
Waarnemers zoals voormalig Amerikaans president Carter
waarschuwen ervoor dat een eenstaatoplossing in de maak is,
maar dan zonder gelijke rechten voor Palestijnen.3

Ondertussen zet Israël zijn expansiebeleid voort. Midden
augustus 2015 vernielde het 11 Palestijnse structuren rond
Oost-Jeruzalem. Bijna 100 Palestijnen werden gedwongen
verplaatst, het hoogste aantal dat op een dag werd verplaatst
sinds 2012. Israëlische autoriteiten hervatten ook de bouw
van de Muur in de Cremisanvallei bij Bethlehem. Die zal het
dorp Beit Jala scheiden van de nederzetting Har Homa, en
58 families scheiden van hun landbouwgrond. In april 2015
had het Israëlische Hooggerechtshof aangedrongen op een
herziening van de route, maar in juli gaf het dan toch groen
licht voor de constructie.

Europa zou de bezetting als hét struikelblok voor vrede moeten
beschouwen. Dat gebeurde niet, om Israël niet voor het hoofd

De dood van een Palestijnse peuter, Ali Dawabsheh, door
brandstichting van kolonisten veroorzaakte begin augustus
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internationale ophef. De EU drong bij de Israëlische regering
aan op nultolerantie voor kolonistengeweld en op bescherming
van de lokale bevolking. Ook Israëlische ministers zoals
premier Netanyahu en minister Bennet (die dicht bij de
kolonistenbeweging staat) veroordeelden de aanslag, die ze
als terrorisme bestempelden. De veiligheidsdiensten verhogen
de strijd tegen extremistische Joodse groeperingen. Israëlische
autoriteiten leggen echter de link niet tussen de kolonisatie,
aangemoedigd door alle regeringen sinds de jaren 70, en het
ontspoorde kolonistengeweld. In tegenstelling tot Israëlische
slachtoffers van terrorisme heeft de familie Dawabsheh (van
wie ondertussen ook beide ouders aan hun verwondingen
overleden) ook geen recht op compensatie.
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Gaza, 2015 (foto: Bogdan Vanden Berghe)

Gaza ligt nog steeds in puin

veiligheidssector) te beginnen met de herintegratie werden
opgeborgen.

Een jaar na het einde van de Gaza-oorlog is er geen uitzicht op
beterschap. Het mechanisme voor de heropbouw van Gaza,
een samenwerking tussen de Israëlische regering, de Palestijnse
Autoriteit en de VN om de heropbouw in goede banen te
leiden en te verhinderen dat bouwmateriaal in de handen van
extremistische groepen terechtkomt, werkt niet. De Israëlische
mensenrechtenorganisatie Gisha meent dat het mechanisme
mag worden opgedoekt omdat het vooral aantoont hoe
verregaand Israëls controle is. Door de Israëlische restricties
geraakte slechts 5% van het nodige bouwmateriaal Gaza
binnen.9 De beloofde hulp van internationale donoren
($ 3,5 miljard) ten spijt, vindt heropbouw niet plaats. Tot nu
toe gebeurden er enkel reparaties: geen enkel van de 19.000
vernielde huizen werd volledig heropgebouwd.10

Clash in de VN?
Het belooft een hete herfst te worden. Mogelijk komt het
conflict ook hoger op de agenda van de Verenigde Naties.
Frankrijk nam het initiatief om de parameters van een oplossing
en een timing hiervoor vast te leggen in een resolutie van de
VN-Veiligheidsraad. Eerder gaven de VS impliciet aan dat ze de
Veiligheidsraad zijn rol zullen laten spelen. Maar de nucleaire
deal met Iran is nu een prioriteit voor de Obama-administratie.
Ook de nieuwe vertegenwoordiger van Israël bij de VN, Danny
Danon, die pleit voor de annexatie van de nederzettingen, kan
roet in het eten gooien.

Toch geeft het militaire establishment in Israël toe dat de
heropbouw essentieel is voor de veiligheid van Israël. Het
isolatiebeleid faalde, Hamas is nog steeds aan de macht
en kan zijn militaire capaciteiten vergroten.11 Tegelijkertijd
groeit de aanhang van salafistisch-jihadistische groeperingen.
Sinds de machtsovername van Hamas en de blokkade in
2007 profileren deze groepen zich sterker. Ze zetten Hamas
onder druk om de islamitische leer strenger toe te passen en
agressiever te zijn tegen Israël. In tegenstelling tot Hamas, dat
als de-facto-autoriteit moet instaan voor het welzijn van de
burgers, hebben deze groepen geen belang bij een staakthet-vuren met Israël. Begin juni 2015 voerde een groep die
beweerde de Islamitische Staat in Gaza te zijn, een raketaanval
uit op Israël.
De financiële crisis waarmee het VN-agentschap voor
Palestijnse vluchtelingen UNRWA kampt en het aanhoudende
conflict tussen Hamas en Fatah zijn andere factoren die
bijdragen tot de crisis. De hoop op een duurzame verzoening
werd in juli opgegeven. President Abbas wijzigde toen
eenzijdig de regering van nationale consensus (bestaande
uit onafhankelijke technocraten), met toevoeging van enkele
ministers van zijn eigen Fatah-partij. Eén van de grootste
struikelblokken was dat er geen compromis gevonden kon
worden over de betaling van de lonen van 40.000 ambtenaren
die Hamas in Gaza tewerkstelt. De plannen om in de sectoren
van gezondheid en onderwijs (minder problematisch dan de
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Vluchtelingen in en uit het MiddenOosten. Onthutsende cijfers!
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Zweden de meeste Syrische vluchtelingen op. In de EU is meer
solidariteit nodig!
Naast Libië hebben ook landen als Turkije, Griekenland en
sommige Balkanlanden te kampen met mensensmokkelaars.
Hongarije sloot de grens met Servië af met een hek en Bulgarije
sloot zijn grens met Turkije. Turkije overweegt een bufferzone
te installeren aan de grens met Syrië. Vluchtelingen blijven in
paniek achter en worden aan hun lot overgelaten.

Paul Lansu
Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de
Verenigde Naties (UNHCR)1 publiceerde in juni 2015 zijn
jaarrapport 20142. Volgens dat rapport zijn er momenteel
wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen.3 Dat is maar liefst 10
miljoen meer dan vorig jaar. Gewelddadige conflicten zijn de
grootste oorzaak van ontheemding. De meeste vluchtelingen en
migranten strijken neer in het Midden-Oosten en Noord-Afrika,
definitief of onderweg naar andere delen van de wereld.

Een grote tijdbom voor het Midden-Oosten vormen de
Palestijnse vluchtelingen. Tijdens de Arabisch-Israëlische
oorlog die begon op 1 april 1948 werden 750.000 Palestijnen
verplaatst. Momenteel zijn er 7 miljoen vluchtelingen, waarvan
5 miljoen geregistreerd bij UNRWA, het VN-agentschap voor
Palestijnse vluchtelingen5. De Palestijnse vluchtelingen leven in
58 verschillende kampen in Syrië, Gaza, Westoever, Jordanië en
Libanon. In Gaza alleen al zijn er 1,28 miljoen vluchtelingen op
een totale bevolking van 1,81 miljoen (70,7 %). UNRWA zorgt
er voor de basisbehoeften van vluchtelingen in 8 kampen.

Syriërs vormen de grootste groep van mensen die leven onder
het mandaat en het toezicht van de UNHCR4. Einde 2014
vluchtten er 3,7 miljoen Syriërs, veelal naar landen in het
Midden-Oosten en Noord Afrika. De 5 landen die de meeste
Syrische vluchtelingen opvangen zijn Egypte (140.000), Irak
(235.000), Jordanië (630.000 = 9% van de Jordaanse bevolking),
Libanon (1,2 miljoen = 26 % van de Libanese bevolking) en
Turkije (1.9 miljoen, van wie 50 % jonger is dan 18 jaar).

Volgens UNRWA leven 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen
in mensonwaardige omstandigheden. De toestand van de
Palestijnen in Syrië is schrijnend: van de 527.000 Palestijnse
vluchtelingen die geregistreerd zijn bij UNRWA in Syrië en
die daar in 9 kampen leefden, is het merendeel door het
oorlogsgeweld opnieuw verplaatst of op de vlucht naar andere
landen. Het leven in het Syrische kamp Yarmouk6 bijvoorbeeld
is voor de 18.000 resterende Palestijnen op 160.000 inwoners
een echte hel geworden, vooral omwille van hongerbeleg van
het Syrische regime.

In het ondertussen vijfde jaar burgeroorlog in Syrië hebben
binnen de Syrische grenzen ongeveer 12,2 miljoen burgers
humanitaire hulp nodig, inclusief de 7,6 miljoen intern
verplaatste personen. Daarnaast zijn er talloze burgers die het
land ontvlucht zijn die niet geregistreerd zijn en vaak illegaal
in het buitenland verblijven. Een groot deel van de Syrische
jongeren groeit op zonder onderwijs.
Ongeveer 200.000 Iraakse vluchtelingen verblijven in Turkije,
Syrië, Libanon en Jordanië. De helft daarvan is het gevolg
van het geweld dat de kop opstak in 2014 na het geweld van
de Islamitische Staat. Het aantal verplaatste personen in Irak
bedraagt 3,6 miljoen. Meer dan 900.000 onder hen verblijven
in de Koerdische regio. Daarnaast zijn er 1 miljoen Irakezen die
al door eerder geweld op de vlucht gingen in hun eigen land.

De verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap
voor de humanitaire opvang van de vluchtelingen is enorm.
De Syrische vluchtelingencrisis is de grootste humanitaire
ramp sinds decennia en dat vraagt om een beter internationaal
gecoördineerd antwoord. Méér energie moet gaan naar
conflictpreventie, vredesopbouw en onderhandelingen. De
oorzaken van de gewapende conflicten, in het bijzonder
in het Midden-Oosten, vragen om dringende en duurzame
oplossingen. (Brussel, 3 september 2015)

De politieke impasse en het geweld in Jemen heeft geleid tot
330.000 verplaatste personen en 300.000 vluchtelingen. Met
het geweld in 2015 kwamen nieuwe vluchtelingenstromen tot
stand. Het land had eerder ook al veel vluchtelingen uit het
buitenland opgevangen. Meer dan 91.000 vluchtelingen zijn via
de zee in Jemen terechtgekomen. De meesten zijn slachtoffers
van mensenhandel.
Libië is een land in grote chaos. Het land trekt vluchtelingen
aan vanuit 30 verschillende landen in conflict. 400.000 Libiërs
zijn ontheemd. De meerderheid van de 37.000 vluchtelingen
in het land is afkomstig van Syrië. Libië is voor migranten en
asielzoekers een (onveilig) transitland. Mensensmokkelaars
doen er gouden zaken. De meeste vluchtelingen, voornamelijk
Syriërs, proberen Europa te bereiken in gevaarlijke bootjes over
de Middellandse Zee. Tijdens de eerste 8 maanden van 2015
trachtten meer dan 300.000 mensen de oversteek naar Europa
te maken. Italië en Griekenland kregen met respectievelijk
110.00 en 200.000 asielzoekers in de Europese Unie de eerste
opvang te verwerken. Voorts vingen voornamelijk Duitsland en

1

http://www.unhcr.be/nl/over-unhcr.html

2

UNHCR Global Report 2014 at http://www.unhcr.org/gr14/index.xml

3

https://www.vluchteling.nl/nl/Nieuws-Overzicht/Bijna-60-miljoenvluchtelingen-en-ontheemden.aspx

4

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

5

http://www.unrwa.org/palestine-refugees

6

http://www.unrwa.org/content/yarmouk-camp-emergency

Paul Lansu is Senior Policy Advisor bij Pax Christi
International
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geloven dat deze overeenkomst een bijdrage zal leveren
voor vrede in de regio, voor een tweestatenoplossing en
erkenning van alle internationale resoluties. Het akkoord
spreekt ook over de vrijheid van godsdienstbeleving en de
gewetensvrijheid, de rechten en verantwoordelijkheden van
de Katholieke Kerk en de status van de heilige plaatsen in het
Palestijnse deel van het Heilig Land. Het akkoord gaat over
het leven van de kerk en beoogt tevens het welzijn van de
hele samenleving.

Paul Lansu
Het Midden-Oosten en het Heilig Land kunnen we ons niet
indenken zonder christenen. Toch is de regio volop zijn
christelijke wortels van samenleven in diversiteit en van
mededogen aan het verliezen. De druk op christenen om
de regio te verlaten is bijzonder groot. Vooral de Palestijnse
christenen1 hebben het zwaar te verduren.

3. De wereldkerk
De pausbezoeken vanaf Paulus VI in 19645 tot en met
Franciscus I in 20146 zijn zeer bemoedigende gebeurtenissen
die sterk inspelen op verzoening en vrede voor Israëli’s en
Palestijnen. Zij steken daardoor de christenen in het Heilig
Land een hart onder de riem. Bisdommen en organisaties
van overal in de wereld verzorgen pelgrimages naar de
christelijke heilige plaatsen. Er zijn regelmatig bezoeken van
bisschoppen en delegaties van bisschoppenconferenties.
Plaatselijke kerkleiders roepen christenen wereldwijd op om
de ‘levende stenen’ – de generatie christenen en alle mensen
van goede wil in het Midden-Oosten van vandaag – te komen
bezoeken. De Vaticaanse diplomatie staat bekend voor haar
gedreven bekommernis voor duurzame vrede in het MiddenOosten.

Er wonen nu meer christenen uit het Midden-Oosten in de
diaspora dan in het originele thuisland. Christenen en kerken
wereldwijd dragen mee de grote zorg voor gerechtigheid en
vrede, in het bijzonder in Israël en Palestina.
Heilige Stoel en het Heilig Land
De Heilige Stoel, of het Vaticaan, roept met regelmaat
de gelovigen op om in hun land te blijven en er een
constructieve rol te spelen in kerk, maatschappij en politiek.
De ontdooiing tussen de joden en katholieken begon met
het Tweede Vaticaanse Concilie en met de verklaring Nostra
Aetate2 van 1965, over de relatie van de Kerk met nietchristelijke godsdiensten.

Pax Christi International is nauw betrokken bij het jaarlijkse
bezoek van de Heilige Land Coördinatie7. Dat brengt
bisschoppen uit Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika
naar Israël en Palestina om er vooral contacten te hebben
met parochiegemeenschappen, kerkleiders en politici. Deze
pastorale bezoeken zijn telkens een teken van solidariteit met
de slachtoffers van geweld en bezetting. Op 11 en 12 januari
2015 bezocht de Coördinatie de Gazastrook8, die in juli 2014
een nieuwe golf van oorlog en geweld over zich heen kreeg
en sinds vele jaren te lijden heeft onder een economische
boycot door Israël.

1. Vaticaan en Israël
Een fundamenteel akkoord3 van de Heilige Stoel met de
staat Israël werd op 30 december 1993 ondertekend met
wederzijdse diplomatieke relaties vanaf 1994. De erkenning
van de juridische entiteit van de katholieke kerk door de staat
Israël is van 10 november 1997. Toch blijven er grondige
meningsverschillen. Israël heeft de akkoorden nog niet
verwerkt in zijn wetgeving. Het Vaticaan wil bijvoorbeeld aan
Jeruzalem een internationale status geven.

Proactieve betrokkenheid van de Wereldraad van Kerken

Israël blijft eisen dat de kerken belastingen betalen, wat alles
heeft te maken met eigendommen van de kerken. Ook het
niet of zeer laattijdig toekennen van visa voor kerkpersoneel
is een blijvend probleem.

Niet alle 345 kerken die lid zijn van de Wereldraad van
Kerken (WCC) volgen dezelfde beleidslijnen m.b.t. het
Israëlisch-Palestijns conflict. Nochtans heeft de WCC haar
beleid reeds vele jaren in detail uitgestippeld. Onderhandelen
voor een rechtvaardige vrede en veiligheid voor beide
volkeren is de kerngedachte. De bezetting door Israël van de
Palestijnse Gebieden is illegaal. De WCC kiest partij voor alle
slachtoffers van het conflict; zij vragen volledige toepassing
van alle VN-resoluties; de bezetter moet de Conventies van
Genève9 ten volle respecteren in de bezette gebieden.

De Heilige Stoel roept herhaaldelijk Israël en Palestina op
om in het kader van de verzoening en de vrede moedige
beslissingen te nemen. De waarden die in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en in de betreffende
VN-resoluties zijn vervat, moeten voor elkeen het
referentiepunt zijn. Een onderhandelde oplossing is een
noodzaak.

Het globale beleid 10 wordt uitgestippeld door de Algemene
Vergadering, het Centraal Comité en het Uitvoerend Comité
van de WCC. Dat beleid kan als volgt worden samengevat:
het Palestijnse volk heeft recht op zelfbeschikking; de
bevolking van de staat Israël heeft anderzijds ook recht op
veiligheid; het leven en getuigenis van de plaatselijke kerken

2. Vaticaan en Palestina
Via een bilaterale commissie voert het Vaticaan al 15 jaren
gesprekken met Palestijnse ambtenaren. De Heilige Stoel
ondertekende op 26 juni 2015 ook een algemeen akkoord
met de staat Palestina.4 Zowel Palestina als het Vaticaan
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Uur van de waarheid met Kairos Palestina

zijn voor de kerken wereldwijd van zeer grote waarde; de
stad Jeruzalem zal een open, inclusieve en gedeelde stad zijn
(hoofdstad van Israël en Palestina – rechten eerbiedigen van
de drie religieuze gemeenschappen: joden, christenen en
moslims); de bestaande Israëlische nederzettingen en verdere
uitbreidingen zijn illegaal; de scheidingsmuur is illegaal;
steun aan een tweestatenoplossing; steun aan groepen van de
burgersamenleving in beide landen; veroordeling van geweld
in al zijn vormen; bepaalde economische maatregelen zijn
legitiem als een middel naar vrede; vrede tussen Israël en
Palestina realiseren in de bredere internationale context.

Op 9 december 2009 werd, in navolging van Kairos ZuidAfrika, Kairos Palestina opgericht met het document ‘Het
uur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde
uit het hart van het Palestijnse lijden’.16 Kairos, het Griekse
woord voor ‘het beslissende moment’ wil de christelijke
Palestijnen een stem geven. In het document, beschikbaar
in het Nederlands, roepen de christelijke Palestijnen
op tot een rechtvaardige oplossing waarin iedereen in
vrijheid en veiligheid kan leven. Kairos Palestina is een
antwoord en oproep tegen geweld in de context van de
drie monotheïstische godsdiensten. Met ‘liefde voor de
vijanden’ willen de christenen weerstand bieden tegen het
kwaad. Het document verwijst ook naar de BDS-campagne17
(boycot, desinvesteren en sancties), die zij zien als een
gerechtvaardigd en geweldloos middel om de bezetting te
beëindigen.

De roep naar een sterkere betrokkenheid van de WCC bij
het conflict komt grotendeels vanuit de plaatselijke kerken.
Zij vragen kerken wereldwijd om het Heilig Land regelmatig
te bezoeken, met delegaties of pelgrims. De WCC maakt
regelmatig tussenkomsten bij de Verenigde Naties in New
York en Genève. Zij heeft in Jeruzalem ook een Inter Church
Center11 dat bezoeken organiseert en de coördinatie op zich
neemt van gemeenschappelijke standpunten en initiatieven
van de verschillende kerkleiders.

De Latijnse patriarch emeritus Michel Sabbah, voormalig
voorzitter van Pax Christi International, is één van de auteurs
en drijvende kracht achter Kairos Palestina. Zowel bij de
oprichting als bij de vijfde verjaardag van Kairos Palestina,
telkens in Bethlehem, was Pax Christi International aanwezig.
(Brussel, 14 augustus 2015)

Pax Christi International is medeoprichter van het door de
WCC georganiseerde oecumenisch begeleidingsprogramma
in Palestina en Israël. Het EAPPI12 werd in 2002 opgericht
en heeft ondertussen enkele duizenden christenen uit
verschillende kerkgemeenschappen en Pax Christi-secties naar
het Heilig Land gebracht om er voornamelijk steun te geven
aan plaatselijke kerken en vredesgroepen, om schendingen
van mensenrechten te registreren en daarvan verslag uit te
brengen, bescherming te bieden voor mensen in nood en
duurzaam lobbywerk te verrichten voor een vreedzaam einde
van de bezetting. Eenmaal terug thuis, meestal na ongeveer 6
maanden verblijf, getuigen de oecumenische waarnemers in
hun eigen lokale gemeenschappen en voeren zij gesprekken
met hun politici.

1

http://www.paxchristi.be/2015/05/pax-christi-international-inbethlehem/

2

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_Agreement_Between_the_
Holy_See_and_the_State_of_Israel

4

http://unispal.un.org/unispal.nsf/47d4e277b48d9d3685256ddc00612
265/3cbf38134954a7e885257e70004c9445?OpenDocument

Pax Christi International roept elk jaar haar lidorganisaties op
deel te nemen aan de Wereldweek voor Vrede in Palestina
en Israël13 eveneens gecoördineerd door de WCC. Van 20
tot 26 september 2015 staat de Week in het teken van ‘God
haalt gescheiden muren naar beneden’ – Efeziërs 2:14. Naast
een gepaste liturgie in plaatselijke gemeenschappen is er
kans om mensen (verder) bewust te maken van het conflict.
De Week is ook een gelegenheid voor gesprekken met
kerkelijke en politieke leiders om hen aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid in het conflict.

5

http://www.custodia.org/default.asp?id=779&id_n=24158

6

http://popefrancisholyland2014.lpj.org/

7

http://en.radiovaticana.va/news/2015/01/13/latin_patriarch_of_
jerusalem_on_holy_land_coordination_visit/1117985

8

http://www.paxchristi.net/news/2015-holy-land-coordination-finalstatement/4120#sthash.owQD0JXd.dpbs

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Conventions

In 2007 werd in de Jordaanse hoofdstad Amman het
Palestijns-Israëlisch Oecumenisch Forum (PIEF) opgericht.
Van in den beginne is Pax Christi International lid van het
PIEF14 en komt de kerngroep jaarlijks samen, meestal in het
Heilig Land. Het PIEF is het overkoepelende orgaan van de
WCC voor beleidsbeïnvloeding bij alle betrokken partijen.
De leden van de kerngroep komen deels uit de lidkerken en
deels uit oecumenische organisaties. Door de ‘kom en zie’bijeenkomsten krijgen leden een beter inzicht in de huidige
realiteit van het conflict. PIEF publiceert geregeld Palestine
News Updates15

11 https://pief.oikoumene.org/en/jic/about

10 https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure

12 http://eappi.org/en/about
13 https://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/world-week-forpeace-in-palestine-israel
14 https://pief.oikoumene.org/en
15 http://pief.oikoumene.org/en/news-events/news
16 http://www.kairospalestine.ps/
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions
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Beleidsaanbevelingen inzake Syrië
• Focus niet enkel op IS, maar erken dat het Assad-regime
sinds 2011 de grootste bedreiging vormt voor Syrische
burgers en een oplossing voor het conflict in de weg staat.
• Pleit binnen de EU voor demarches in de VNVeiligheidsraad omtrent de doorvoer van humanitaire
hulp, de doorverwijzing van Syrië naar het Internationaal
Strafhof, het stopzetten van het gebruik van chemische
wapens en vatenexplosieven. De negatieve rol van Rusland
en China moet aan de kaak worden gesteld.
• Voer de druk op regionale actoren op om alle steun te
verlenen aan de diplomatieke inspanningen van VNbemiddelaar Staffan de Mistura.
• Herbekijk de wapenexportlicenties en diplomatieke
houding tegenover regimes die sektarische spanningen in
de regio aanwakkeren, zoals Saoedi-Arabië.
• Verleen materiële en morele steun aan Syrische
burgeractivisten en mensenrechtenorganisaties, zoals het
Syrian Network for Human Rights; de White Helmets en
het Syrian Centre for Media and Freedom of Expression.
• Start in EU-verband met de planning van inclusieve
en lokale vredesopbouwstrategieën. Werk samen met
relevante Syrische actoren in de ontwikkeling van lokale en
gedecentraliseerde vormen van bestuur.

Onze partners in de regio vragen dat we getuigen en hun
boodschap verspreiden, zodat hun strijd niet vergeten wordt.
Ook al zijn de contrarevolutionaire krachten aan de winnende
hand, toch blijven talloze activisten ijveren voor verandering.
Dagelijks werken hulpverleners zich in Syrië uit de naad om
een minimum aan gezondheidszorg te bieden. Noodbakkerijen
moeten de hongersnood milderen. In Irak komen duizenden
mensen sinds augustus op straat tegen corruptie en eisen
ze het einde van het sektarisme. Activisten in Israël en
Palestina verzetten zich tegen de vernielingen van huizen en
eigendommen en de bouw van de Muur. De paradox is dat,
hoewel burgers in het Midden-Oosten steeds meer onder de
voet worden gelopen, er zich toch een nieuwe dynamiek van
burgers ontwikkelt.
Enerzijds is moedeloosheid geen optie. Deze mensen moeten
wel in het verweer gaan voor hun voortbestaan of voor
waarden waarvan ze geen afstand kunnen doen. Anderzijds
voelen ze zich gesterkt door de steun van geëngageerde
burgers wereldwijd. Solidariteit geeft hen de moed om hun,
vaak eenzame, strijd voort te zetten. Wij willen hun stem
versterken, om hoop te bieden. Syrisch dissident Yassin Al
Haj Saleh zat 16 jaar in de gevangenis en beschreef zijn
ervaringen in het boek ‘Récits d’une Syrie oubliée’. Hij getuigt
hoe essentieel het is de stilte te doorbreken. “Het herwinnen
van het woord was een van de drijfveren van de revolutie, met
de herovering van de publieke ruimte en het afdwingen van
het recht op protest. Dat iedereen in zijn eigen naam moge
spreken en moge weerstaan aan de vergetelheid.”

Actietips:
• ‘Your solidarity is our lifeline’. Steun het vreedzame
Syrische verzet, onder meer via ‘Adopt a revolution’ van
PAX Nederland of ‘volg’ of ‘like’ de geweldloze groepen
zoals Planet Syria of With Syria.
Beleidsaanbevelingen inzake Irak
• Pleit binnen de EU voor een versterking van het mandaat
van de VN-missie in Irak (UNAMI). Start met de planning
van inclusieve en lokale vredesopbouwstrategieën voor
Irak.
• Maak verdere steun aan de Iraakse regering afhankelijk van
vooruitgang in hervormingen op het vlak van de juridische
bescherming van minderheden, het onderwijssysteem,
de veiligheidssector (inclusief de integratie van sjiitische
milities in het Iraakse leger), de bestrijding van de
wijdverspreide corruptie, en de versterking van lokale en
gedecentraliseerde vormen van bestuur.
• Verleen materiële en morele steun aan Iraakse
burgeractivisten en mensenrechtenorganisaties.
• Verhoog de financiële steun aan inclusieve
vredesopbouwprojecten. Dit kan rechtstreeks (via
lokale civiele maatschappij) of onrechtstreeks (via
het Peacebuilding Fund van de VN of het Instrument
contributing to Stability van de EU).

Daarom doen we educatief werk over de conflicten in deze
regio: we organiseren lezingen, maken analyses, spreken de
pers aan en organiseren bijv. Vredestochten naar Israël en de
Palestijnse gebieden. Op die manier sensibiliseren wij politiek
en samenleving, bieden we alternatieven aan en roepen
we op tot actie. Hieronder doen we enkele aanbevelingen
aan de Belgische regering en beleidsmakers en geven we
handelingsperspectieven voor burgers.
1. De situatie in Syrië en Irak
De opmars van de Islamitische Staat (IS) veroorzaakte
een internationale schokgolf. Het ongebreidelde geweld
tegen minderheden, maar ook tegen soennieten, leidde tot
volksverhuizingen. Daarnaast is er de toenemende dreiging
van aanslagen in Europa. Het valt te staven dat beleidsmakers
de strijd tegen IS prioritair stellen. Wij wijzen echter op het
gevaar van quick-fix-oplossingen: het militaire optreden tegen
IS verzwakte de groep niet. Zolang het Syrische regime wordt
gespaard, kan IS niet verslagen worden. Ook de soennitische
bevolking in Syrië en in Irak moet als bondgenoot in de strijd
tegen IS worden betrokken. Zolang zij wordt gemarginaliseerd,
is ze een gemakkelijke prooi voor IS.

Actietips:
• Maak een selfie voor Nawras, die geweld en discriminatie
in Irak bestrijdt https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/stuureen-selfie-aan-nawras/
• ‘We are all citizens’. Volg het programma Kullina
Muwatinun van PAX http://weareallcitizens.org/
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met als einddoel de volledige ontmanteling van kernwapens
in de wereld. Daarom benadrukken we het belang van de
nucleaire deal met Iran. Daarnaast laken we de selectieve
wijze waarop het dossier van de massavernietigingswapens
in het Midden-Oosten wordt aangepakt. Het is hoog tijd om
ook de nucleaire wapens van Israël op de politieke agenda te
zetten.

Ook in Israël en Palestina speelt geweldloos verzet zich vaak
onder de radar af. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk
Delen tonen een ander gelaat van het Israëlisch-Palestijns
conflict via het werk van partners als Theatre Day Productions,
Parents’ Circle of Breaking the Silence. Daarnaast herinneren
we onze regering en de EU aan hun verplichtingen onder
het internationaal recht. Als ondertekenaars van de Vierde
Conventie van Genève, moeten de Europese lidstaten toezien
op het respect voor het internationaal humanitair recht. Ze
zouden een actiever beleid moeten voeren zodat Palestijnse
en Israëlische burgers kunnen genieten van bescherming.
Eerst en vooral moet de druk op Israël, dat als bezettende
macht de grootste verantwoordelijkheid heeft voor het
respecteren van het internationaal recht in de door hem
bezette gebieden, worden opgevoerd. Nu geniet het immers
een voorkeursbehandeling zonder dat het respect voor het
internationaal recht moet opbrengen.

Beleidsaanbevelingen inzake Iran en nucleaire wapens
• Pleit er binnen de EU voor om toe te zien op de uitvoering
van het akkoord met Iran.
• Schroef de diplomatieke relaties met Iran op, om de
negatieve invloed van het land in de regio te temperen.
• Onderteken de Humanitaire Belofte (http://www.
icanw.org/pledge/) en neem deel aan toekomstige
internationale onderhandelingen over een internationaal
kernwapenverbod.
• Blijf ijveren voor een kernwapenvrije zone in het MiddenOosten.

Beleidsaanbevelingen inzake Israël en Palestina
• Dring aan op het respect voor het internationaal recht door
zowel Israël als de Palestijnse gewapende groeperingen.
Eis rekenschap voor schendingen van het internationaal
humanitair recht, onder meer via het Internationaal
Strafhof, en stop de straffeloosheid.
• Bepleit dat de EU haar bilaterale relaties met Israël sterker
inzet als hefboom om het respect voor het internationaal
recht te verzekeren. De EU mag de relaties met Israël niet
langer versterken zolang Israël het internationaal humanitair
recht en de mensenrechten systematisch schendt.
• Sluit nederzettingen uit de bilaterale akkoorden met Israël
uit, verbied de invoer van nederzettingsproducten en
ontraad bedrijven actief in de nederzettingen te investeren.
• Zet het einde van de blokkade van Gaza en een proactiever beleid in de zone C hoger op de Europese agenda.
• Voer de steun aan Israëlische en Palestijnse
mensenrechten- en vredesorganisaties op, zeker nu het
klimaat voor sociaal protest grimmiger wordt.

Actietip:
• Goodbye nukes! Schrijf de regering aan om kernwapens te
bannen http://goodbyenuk.es/5-things-you-can-do-to-bannuclear-weapons
4. Vluchtelingen
De actuele vluchtelingencrisis is een van de meest tastbare
gevolgen van de mislukking van de Arabische revoluties en
toont ook het failliet van het Europese en Amerikaanse beleid
in de regio. Zo slaagde de VN-Veiligheidsraad er niet in om
de bombardementen met vatenbommen door het Syrische
regime tegen te houden, of het regime te verplichten om
humanitaire hulp door te laten. Was dit wel het geval geweest,
zouden er veel minder Syrische burgers noodgedwongen op
de vlucht zijn geslagen. Jordanië, Libanon en Turkije vangen de
meerderheid van de bijna vier miljoen Syrische vluchtelingen
op. Deze landen kreunen onder de toestroom en hebben meer
middelen nodig om adequate hulp te bieden. Daarnaast kampt
het VN-agentschap UNHCR met onderfinanciering. Ook
het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA
worstelt reeds twintig jaar met financieringstekorten.

Actietips:
• Ga en zie! Neem deel aan de Vredestocht in het najaar van
2016.
• Bezoek de tentoonstelling over geweldloos verzet in
Palestina en Israël vanaf februari 2016. Binnenkort meer
nieuws via http://www.broederlijkdelen.be/waar-wewerken/israelpalestina
• Schrijf je in op ‘Nieuws uit Israël en Palestina’ via http://
www.broederlijkdelen.be/component/k2/item/3811nieuwsbrief-israel-palestina

Beleidsaanbevelingen inzake vluchtelingen
• Verhoog de financiële steun aan humanitaire organisaties
die instaan voor de opvang van vluchtelingen in de
buurlanden van conflictgebieden, in het bijzonder UNHCR
(http://donate.unhcr.org/international/general/) en UNRWA
(http://www.unrwa.org/donate).
• Geef meer vluchtelingen toegang tot de EU via permanente
hervestiging of humanitaire visa.

3. Iran en nucleaire wapens
Samen met talrijke andere organisaties, ijveren Pax Christi
Vlaanderen en Broederlijk Delen voor een kernwapenverbod
in België maar ook in het Midden-Oosten. Het bezit van
nucleaire wapens, hun proliferatie en de mogelijkheid dat ze
gebruikt worden, is een dreiging waar we ons hevig tegen
verzetten. We ijveren voor een strikt non-proliferatieregime

Actietip:
• Informeer je over wat je als burger kan doen via de tien
tips van ORBIT. http://www.orbitvzw.be/wp-content/
uploads/2015/08/WAT-KUNNEN-WIJ-HIER-DOEN-VOORASIELZOEKERS-ORBIT082015defvoorzending.pdf
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