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Een militaire alliantie die wereldwĳ d optreedt, die kernwapens bezit en bereid is ze als eer-
ste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede.

De NAVO, iedereen heeft er al van gehoord, 
weinigen hebben een idee van wat deze inter-
nationale organisatie doet. Toch wordt ons veilig-
heidsbeleid voor een groot deel bepaald door het
Belgische lidmaatschap van de NAVO. Kernwa-
pens in België, Belgische militairen in Afghanistan
en Libië, Amerikaanse militaire transporten door 
België, Belgische militairen samen met Israëlische 
in dezelfde militaire oefening, ... het zĳ n allemaal 
gevolgen van ons NAVO-lidmaatschap.

NAVO staat voor Noord-Atlantische Verdragsor-
ganisatie. Offi cieel werd zĳ  opgericht in 1949, na
de Tweede Wereldoorlog. Tien West-Europese 
landen verenigden zich samen met Canada en de
VS, los van de Verenigde Naties, in één militaire 
alliantie en maakten afspraken om gezamenlĳ k
het grondgebied van de lidstaten te verdedigen – 
bewapend met kernwapens.

Vandaag zĳ n 28 landen lid van de NAVO en is 
deze militaire organisatie uitgebreid tot op het
vroegere grondgebied van de Sovjetunie. De 
NAVO is nog steeds een nucleaire macht die be-
reid is om haar kernwapens als eerste in te zetten.
Haar kernwapenstrategie is gevaarlĳ k en illegaal 
en is een obstakel voor wereldwĳ de nucleaire 
ontwapening. De NAVO heeft beslist dat ze niet
enkel mag optreden op het eigen grondgebied. Ze 
beschouwt het als haar hoofdtaak om militair in te
grĳ pen, waar ook ter wereld, waar haar politieke 
of strategische belangen op het spel staan. In de
oorlogen in Afghanistan en Libië toont ze wat dit
betekent: vrede en democratie brengen door de
loop van een geweer en het bommenluik van een

vliegtuig. Tegelĳ k trekt de NAVO een verdediging 
op tegen hypothetische en ingebeelde dreigingen.
We zullen met z’n allen handenvol geld betalen
aan het ontwikkelen van een rakettenschild dat
andere regionale grootmachten nerveus maakt.

De NAVO creëert meer problemen dan ze oplost.
Wĳ  hebben geen nood aan een machine voor 
wereldwĳ de militaire interventies of een militaire
alliantie die de rest van de wereld bedreigt met
kernwapens en zo vooral vĳ anden en tegenreac-
ties creëert.

Deze evoluties zĳ n nefast. Toch voltrekken ze zich
zonder noemenswaardig politiek debat. De NAVO 
is in de Belgische politiek een vaststaand feit, een 
heilig huisje dat niet in vraag kan worden gesteld.
Tegelĳ k is de Belgische invloed op de koers van
de NAVO onbestaande. België doet braaf mee. Al 
jaren is het overduidelĳ k dat er een meerderheid
bestaat onder de Belgische bevolking om de kern-
wapens in Kleine Brogel terug te sturen. Geen 
enkele regering waagt zich aan de uitvoering van
dit democratisch gegeven. De Belgische politiek 
slaapt zich door het NAVO-lidmaatschap heen en
schrikt af en toe wakker wanneer duidelĳ k wordt
bĳ  welk militair avontuur we betrokken worden.
Blĳ kbaar kan niemand de politieke moed op-
brengen om de logische conclusie te trekken. Dit
overblĳ fsel uit de Koude Oorlog valt niet op een 
zinvolle wĳ ze te restaureren.

Tĳ d voor verandering: 
NATO GAME OVER.
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1. 1949 - 2011: Een korte geschiedenis

In 1949 ondertekenen 12 landen – België, Canada, Denemarken, Frankrĳ k, Ĳ sland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrĳ k en de VS – het Noord 

Atlantisch Verdrag. Daarmee verenigen ze zich in één militaire alliantie, met als offi ciële doel-
stelling: de collectieve verdediging van het grondgebied – tegen een militaire invasie door de
Sovjetunie. Centraal in het verdrag staat artikel 5: een gewapende aanval op één van de leden
zal beschouwd worden als een aanval op allen en de lidstaten zullen gezamenlĳ k reageren.

Wanneer West-Duitsland in 1955 lid wordt van
de NAVO, vormen de Sovjetunie en de commu-
nistische staten van Oost- en Centraal-Europa
op hun beurt het Warschaupact. De daaropvol-
gende decennia staan de twee militaire allianties
met getrokken messen tegenover elkaar. In ver-
schillende Europese landen, waaronder België,
worden kernwapens geïnstalleerd.

Door het ineenstorten van de Sovjetunie en
de ontbinding van het Warschaupact in 1991,
verliest de NAVO haar bestaansreden. Toch
ontbindt ze zich niet. Integendeel, de NAVO
gaat op zoek naar een nieuwe legitimiteit. Om te
beginnen breidt het bondgenootschap zich uit 
naar het oosten. In 1999 treden Polen, Tsjechië
en Hongarĳ e toe. In 2004 doen ook de Baltische
republieken, Slovenië, Slovakĳ e, Roemenië en
Bulgarĳ e dat. Op de top in Straatsburg in 2009 
werden Kroatië en Albanië als nieuwe leden ver-
welkomd. Daarmee werd de alliantie uitgebreid
tot 28 leden.

Georgië staat op het punt toe te treden. Macedo-
nië zit vast in de toelatingsprocedure omwille van 
een geschil met Griekenland over de naam van 
het land. Montenegro en Bosnië-Herzegovina
doorlopen de voorbereidingsprocedure in het
Membership Action Plan. Hun toetreding wordt
verwacht in 2014 of 2015. Nu al nemen ze deel 
aan de ISAF in Afghanistan. Ook voor Oekraïne
staat de deur open, maar onder huidig president
Yanukovich streeft het land geen lidmaatschap
na, al is er wel een formeel samenwerkingsver-
band. 

Tegelĳ k gaat de NAVO op zoek naar nieuwe doel-
stellingen. Ze evolueert van een defensief militair
bondgenootschap naar een offensieve militaire
alliantie die militair ingrĳ pt waar haar belangen 
worden geschonden.
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Waar is de NAVO actief?

s 1995: De NAVO bombardeert Bosnisch-Servische troepen. Nadat het Dayton akkoord ondertekend is, ont-

plooit de NAVO troepen in Bosnië-Herzegovina. In 2004 werd de operatie door de EU overgenomen, en 

vervult de NAVO alleen nog een ondersteunende rol.

s 1999: De NAVO bombardeert Servische doelwitten nadat Servië weigerde om het Rambouillet-akkoord 

, g g p g gte aanvaarden, dat een terugtrekking van Servische troepen uit Kosovo en de toegang van internationale

troepen tot heel Servië inhield. Na 3 maanden van bombardementen trekt het Servische leger zich terug

uit Kosovo. De NAVO ontplooit daarna troepen in Kosovo (KFOR) en Macedonië. Nog steeds zĳ n ca. 5.500 

NAVO-soldaten actief in Kosovo. De missie in Macedonië werd in 2003 overgedragen aan de EU.

s 2001: Na de aanslagen van 11 september treedt, voor de eerste keer in de geschiedenis van de NAVO, artikel

5 van het Noord-Atlantisch Verdrag in werking: de aanslagen worden beschouwd als een aanval op de allian-

tie als geheel. De NAVO ontplooit vliegtuigen voor luchtruimbewaking. Vervolgens wordt Operation Active

Endeavour gelanceerd, grootscheepse bewakingsoperaties, voornamelĳ k in het Middellandse Zee-gebied.

s 2003: De NAVO ondersteunt Polen, dat deel uitmaakt van de coalition of the willing in de oorlog in Irak, op het 

vlak van logistiek, communicatie en transport. Daarnaast stelt de NAVO vliegtuigen ter beschikking voor be-

waking van het luchtruim in Turkĳ e, voor het geval dat land meegesleept wordt in de oorlog in Irak. Sinds de

installatie van een overgangsregering door de VS in 2004 geeft de NAVO training en logistieke en technische

ondersteuning aan het Irakese leger.

s 2003: De NAVO neemt het commando van ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan van 

de VS over. Zĳ  moet de Afghaanse regering helpen veiligheid en stabiliteit te brengen. In oktober 2011 telt de

ISAF 130.000 soldaten waaronder 520 Belgen.

s 2011: De NAVO neemt het commando over de operatie Unifi ed Protector in handen. Acht NAVO-landen bom-

barderen zeven maanden lang doelwitten van het regime van Kadhafi  en leveren wapens en logistieke steun 

aan de rebellen. Na de dood van Kadhafi  komt de rebellenbeweging aan de macht. De NAVO houdt zich ter

beschikking voor opbouw en training van het leger.
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2. De NAVO en kernwapens

“De NAVO-kernwapens in Europa zijn tegenwoordig vooral 

een Europees probleem.” 

De NAVO is een militaire alliantie bewapend met kernwapens. Haar kernwapenstrategie is
gevaarlĳ k en illegaal. In het kader van de NATO Deterrence and Defence Posture Review 

discussiëren de lidstaten in 2012 over de Amerikaanse kernwapens in Europa. Die kunnen wat
de VS betreft weg, op voorwaarde dat de Europese NAVO-landen het daarover eens raken.

In november 2010 keurde de NAVO een nieuw
Strategisch Concept goed. Dat bevat de krachtlĳ -
nen van hoe de NAVO-landen de veiligheidssitu-
atie beoordelen en de militaire strategie die ze 
daartegenover stellen. De NAVO stelt dat zolang
kernwapens bestaan, zĳ  een nucleaire alliantie 
blĳ ft en dat de strategische kernwapens van
de VS, Groot-Brittannië en Frankrĳ k de ultieme
garantie vormen voor haar veiligheid. Het mili-
taire bondgenootschap eigent zich het recht toe 
om kernwapens in te zetten als reactie op een
conventionele aanval of tegen staten die geen
kernwapens bezitten. Zelfs de VS doen het beter
en geven de garantie aan niet-kernwapenstaten
die het Non-Proliferatieverdrag ondertekenden
en hun verplichtingen naleven, dat tegen hen 
nooit kernwapens zullen ingezet worden.

2012: NAVO bekijkt 
kernwapenstrategie

Over de Amerikaanse tactische kernwapens in
Europa (de kernwapens die o.a. in Kleine Brogel
liggen) raakten de NAVO-landen het in 2010 niet
eens. Ze worden niet meer expliciet vernoemd. 
In het vorige Strategisch Concept uit 1999 wer-
den ze nog een essentiële trans-Atlantische link 
genoemd. Het verdwĳ nen van deze nadruk is 

zowat het meest positieve dat er te melden valt. 
Dat ze voorlopig in Europa gestationeerd blĳ ven 
is een feit. De NAVO stelt dat ze de grootst mo-
gelĳ ke participatie verzekert van bondgenoten 
in onder meer het stationeren van kernwapens
in vredestĳ d. De verdere stationering is hiermee 
goedgekeurd, ook door de Belgische regering. 

Meer zelfs, er is ook vastgelegd dat elke verdere 
reductie afgewogen moet worden aan het Rus-
sische kernwapenarsenaal. Dit ondanks de 
verklaringen dat Rusland geen vĳ and meer is en 
dat de NAVO geen enkel land als tegenstander
beschouwt. De vraag aan Rusland wordt in het
Strategisch Concept expliciet gesteld: meer trans-
parantie over haar kernwapens in Europa en een 
herlokalisering van deze kernwapens verder
weg van het grondgebied van de NAVO-landen. 
De Russische besluitvorming over kernwapens
is minstens even oudbakken en doordesemd 
met Koudeoorlogsdenken als die van de NAVO,
maar er is geen enkele reden om dit als excuus
te aanvaarden om zelf ook zo’n politiek te voeren.

Toch is de discussie over de tactische kernwapens
hiermee nog niet afgelopen, al is het kader wel 
grotendeels vastgelegd. Hete hangĳ zers worden 
doorgeschoven naar de Deterrence and Defence 
Posture Review, waarin de NAVO bekĳ kt hoe ze 
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de collectieve verdediging van de lidstaten gaat
vormgeven. Centraal in die discussie staat de 
vraag wat er met de Amerikaanse tactische kern-
wapens in Europa moet gebeuren. Het resultaat
van dat proces zal worden goedgekeurd op de 
NAVO-top in Chicago op 20 en 21 mei 2012.

De voorbĳ e discussie over het NAVO Strategisch
Concept heeft wel een belangrĳ ke les geleerd: de 
kernwapens in Europa zĳ n tegenwoordig vooral
een Europees probleem. Als we vroeger konden
stellen dat de kernwapens hier lagen op Ameri-
kaanse vraag, dan is dit tegenwoordig niet meer
zo. De VS zĳ n tot een terugtrekking bereid als
daar overeenstemming over is bĳ  de Europese 
bondgenoten.

Kernwapens kunnen uit Europa weg

Al in de jaren zeventig zag men in dat een ver-
dere verspreiding van kernwapens de veiligheid 
in de wereld in gevaar brengt en dat nucleaire
ontwapening en non-proliferatie twee zĳ den 
van dezelfde munt zĳ n. Sindsdien werden ini-
tiatieven genomen om het aantal kernwapens 
terug te dringen. In 1970 werd het Non-Prolife-
ratieverdrag van kracht, dat vandaag door 189
staten ondertekend is. Artikel 6 van het verdrag 
maakt van nucleaire ontwapening een wettelĳ ke
verplichting onder internationaal recht. 

In de loop van de Koude Oorlog werden enorme
arsenalen kernwapens ontwikkeld. Het Ameri-
kaanse kernwapenarsenaal bereikte een hoogte-
punt rond 1967, toen de VS meer dan 32.000 kern-

Welke kernwapens heeft de NAVO?

Strategische kernwapens hebben een enorme explo-

siekracht en zĳ n bedoeld om, in geval van een aanval 

of een oorlog, de belangrĳ ke strategische doelwitten 

van de tegenstander te vernietigen: van militaire 

beslissingscentra, nucleaire arsenalen en luchthavens 

tot hele steden. Ze moeten dus een aanval afschrikken 

of in een oorlog de aanvalscapaciteit van de vĳ and 

vernietigen. Tactische kernwapens zĳ n meestal minder 

krachtig en bedoeld om als aanvalswapen in te zetten 

op het slagveld zelf, dus samen met conventionele 

wapens. Toch is het onderscheid tussen beide niet 

zwart-wit: sommige tactische kernwapens hebben een 

explosiekracht tot enkele honderden kilotons, vele 

malen meer dan de atoombommen op Nagasaki en 

Hiroshima.

Aan de NAVO zĳ n volgende kernwapens toegewezen:

s naar schatting 150 à 240 B-61 Amerikaanse 

nucleaire vliegtuigbommen, gestationeerd op 6 

Europese basissen.

s Engelse kernwapens op de Trident-onderzeeërs in 

een substrategische rol.

Daarnaast wordt in het Strategisch Concept verwezen 

naar de strategische Amerikaanse, Britse en Franse 

kernwapenarsenalen als ondersteuning van de 

NAVO-afschrikkingsstrategie, maar deze maken geen 

deel uit van de militaire planning van de NAVO.

Kernwapens in Europese NAVO-landen: 
Locatie vermoedelĳ k aantal kernwapens
België Kleine Brogel 10 - 20
Duitsland Büchel 10 - 20
Italië Aviano 50

Ghedi Torre 20 - 40
Nederland Volkel 10 - 20
Turkĳ e Incirlik 50 - 90
Totaal 150 - 240

De Amerikaanse kernwapens gestockeerd op Ramstein (Duitsland) en Lakenheath (GB) zĳ n teruggetrokken.
bron: Hans Kristensen, Federation of American Scientists, juni 2008
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bommen had. De Sovjetunie haalde hen ongeveer
tien jaar later in, met een kernwapenarsenaal
van zo’n 45.000 rond 1986. Sindsdien is het totale
aantal kernwapens sterk teruggebracht. Vandaag
bezitten 9 landen samen ongeveer 23.000 kern-
wapens. Een kleine fractie daarvan is nog steeds
voldoende om de wereld te vernietigen.

Tĳ dens de tweede ambtstermĳ n van president
Clinton in de jaren ‘90 is de dynamiek naar 
nucleaire ontwapening stilgevallen. President
Obama zette kernwapens terug op de internati-
onale politieke agenda, in navolging van Koude
Oorlog-havikken als Kissinger en Shultz, die plots
begonnen te pleiten voor nucleaire ontwapening.
In een wereld waarin nucleaire technologie veel
toegankelĳ ker is geworden, is multilaterale
controle erop veel belangrĳ ker voor de eigen
veiligheid dan een groot kernwapenarsenaal. En
als zo’n kernwapenarsenaal de uitbouw van een
sterke controle op nucleaire technologie in de
weg staat, gaan zelfs sommige van de oude ha-
vikken het nut van die kernwapens betwĳ felen.

President Obama’s speech in Praag in 2009 mar-
keert die nieuwe dynamiek. Daarin maakte hĳ  
duidelĳ k dat de VS het voortouw willen nemen in
ontwapeningsstappen. Er kwam een nieuw START-
verdrag tussen Rusland en de VS, dat het aantal
ontplooide strategische kernwapens aan beide
zĳ den beperkt tot 1.550 en het aantal dragers tot
800. Die reducties moeten tegen 2017 bereikt zĳ n.
Over de tactische kernwapens zĳ n geen afspraken.

Maar de stationering van de NAVO-tactische kern-
wapens op Europese bodem zetten een rem op
nucleaire ontwapening. Ook de herzieningscon-
ferenties van het Non-Proliferatieverdrag lopen
hier steeds weer op vast. Als de VS kernwapens
ontplooien buiten hun eigen grondgebied, hoe
kunnen we dan aan andere kernwapenstaten dat

‘recht’ ontzeggen? De NAVO-kernwapenpolitiek 
is op die manier een excuus voor andere landen
om kernwapens te verwerven of ze te behouden.

Het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO 
laat openingen voor de verwĳ dering van tac-
tische kernwapens uit Europa. De deur voor 
veranderingen staat open. Afwachten is echter 
geen optie. In ruil voor de ratifi catie van het
nieuwe START-verdrag door de Senaat kreeg de
kernwapenlobby van de Obama-administratie
85 miljard dollar, gespreid over tien jaar, voor 
het onderhoud en de modernizering van de be-
staande kernwapens. Daarin inbegrepen zit ook 
een upgrading van de B61 kernwapens in Europa. 
Als politici niet actief werken aan de verwĳ dering
van de tactische kernwapens uit Europa blĳ ft de
status quo gehandhaafd.

Kernwapens in België

Op de luchtmachtbasis in Kleine Brogel liggen naar 

schatting zo’n 20 B61 tactische kernwapens. De B61 

is een zeer moderne nucleaire vliegtuigbom met vier 

fl exibel instelbare explosieniveaus tussen de 0,3 en 

de 170 kiloton. Eén enkele B61 heeft dus 14 keer de 

potentiële vernietigingskracht van de Hiroshimabom 

(12,5 kiloton). Ongeveer 110 Amerikaanse soldaten 

van het Munitions Support Squadron staan in voor de 

beveiliging van de kernwapens. Belgische militairen 

bewaken de basis. Belgische F16-piloten oefenen op 

het inzetten van de kernwapens in oorlogstĳ d. De 

kernwapens liggen opgeslagen in 11 ondergrondse 

WS3-bunkers (Weapons Storage & Security System).

De VS stationeerden de tactische kernwapens in Euro-

pa in het kader van de nucleaire strategie van de NAVO. 

Ze sloten daarover met elk land waar Amerikaanse 

kernwapens liggen (de ‘nuclear sharing countries’) 

afzonderlĳ k bilaterale akkoorden. De kernwapens 

dienden om er Sovjettroepen mee te bombarderen, 

in het geval de Sovjetunie Europese NAVO-landen zou 

binnenvallen. De kernwapens waren dus uitdrukkelĳ k 

bedoeld om boven Europees grondgebied zelf af te 

werpen. De stationering van tactische kernwapens 

moest de Sovjetunie ervan overtuigen om eventuele 

plannen voor een inval in Europa op te bergen.
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Kernwapens: nutteloos 

Al tĳ dens de Koude Oorlog was de rol van de
tactische NAVO-kernwapens in Europa in de
collectieve verdediging weinig geloofwaardig.
Met het einde van de Koude Oorlog is de wereld
ingrĳ pend veranderd. In deze gewĳ zigde context
hebben de NAVO-kernwapens in Europa geen
enkele functie meer. Daar zĳ n ook mensen op
topposities in het Amerikaanse leger en het Witte
Huis het mee eens. Zo gaf Generaal Cartwright,
de vice-voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, in
april 2011 in een interview toe dat er geen enkele
rol is voor de B61 tactische kernwapens die niet 
ook door conventionele wapens of strategische
kernwapens kan worden vervuld1. Ook Gary 
Samore, die voor president Obama het beleid
rond wapenbeheersing coördineert, zegt over
de tactische kernwapens in Europa: “Whatever 
military mission they serve could of course also 
be accomplished through the use of systems that 
are not tactical systems based in Europe.”2 Op
SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO 
in Mons, wordt dan ook geen actuele inzet van
tactische kernwapens meer gepland. Er zĳ n geen
oorlogsscenario’s waarin de inzet van deze kern-
wapens wordt voorzien.

Een onderzoek van IKV-Pax Christi Nederland
bĳ  alle NAVO-delegaties wĳ st uit dat bĳ na alle
NAVO-lidstaten het eens zĳ n dat de rol van de
kernwapens is uitgespeeld. Slechts drie landen

– Frankrĳ k, Hongarĳ e en Litouwen - geven aan
dat ze zich tegen de verwĳ dering van tactische
kernwapens uit Europa zullen verzetten.

1 Council on Foreign Relations Meeting (8 april 

2010), http://www.defense.gov/npr/docs/

Council_on_Foreign_Relation.pdf 

2 “Pursuing the Prague Agenda: An Interview With 

White House Coordinator Gary Samore” (Arms 

Control Today, mei 2011), http://www.armscontrol.

org/act/2011_05/Samore

Als de tactische kernwapens geeen militaire
functie meer hebben, waarom ligggen ze er dan 
nog? Lange tĳ d speelden de kernwawapens de rol 
van ‘transatlantische lĳ m’: de gedeelde verant-elde vera
woordelĳ kheid in de kernwapenstrategie wasgie was 
de symbolische link die de Noord-Amerikaananse
en Europese NAVO-lidstaten bĳ  elkaar hield. 
Dat stond ook zo verankerd in het Strategiegisch 
Concept van 1999: “Nuclear forces baseased in 
Europe provide an essential political and mili-d mili-
tary link between the European and the North 
American members of the Alliance”3. Dat zinnetje 
is geschrapt in het nieuwe Strategisch Concept,
goedgekeurd in 2010. Dat betekent dat voor de 
NAVO-leden zelf de symbolische betekenis van 
de kernwapens als transatlantische lĳ m niet
meer relevant is. Ook de nieuwe NAVO-landen,
de Baltische en Oost-Europese landen, vinden 
dat de NAVO-solidariteit zich op een meer zicht-
bare en concrete manier moet manifesteren, dus 
niet noodzakelĳ k met kernwapens.

De kernwapens dragen dus op geen enkele 
manier bĳ  tot onze veiligheid. Ze bieden geen 
antwoord op de dreigingen van vandaag. Inte-
gendeel, ze vormen zelf een veiligheidsrisico. 

NAVO-kernwapenpolitiek blok-
keert ontwapeningsdynamiek

Toch beschouwt de NAVO haar kernwapens nog 
altĳ d als essentieel voor haar veiligheid. Hoe 
kunnen wĳ  dan geloofwaardig zĳ n als we aan an-
dere landen, zoals Iran of Noord-Korea, zeggen 
dat ze geen kernwapens mogen ontwikkelen?

De weigering van de VS om hun kernwapens 
uit Europa terug te trekken bleek telkens één 
van de struikelblokken waarop de toetsings-
conferenties van het Non-Proliferatieverdrag 
vastliepen. De niet-kernwapenstaten zien dat

3 http://www.nato.int/cps/en/natolive/offi cial_

texts_27433.htm 
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g weinig in huis komt: de kernwa-van ontwaping weinig i
houden vast aan hun monopolie. Te-penlanden houden vas

orden landen als Pakistan, India en Israel,gelĳ k word
pens hebben maar het verdrag nietdie kernwapens 

uwelĳ ks op de vingers getikt. ondertekenden, nauwelĳ ks 
India krĳ gt zelfs hulp bĳ  de ontwikkeling vanIndia krĳ gt zelfs hulp bĳ  de ontwikkeling van
zĳ n nucleaire industrie, wat het Non-Proliferatie-zĳ n nucleaire indus
verdrag uitdrukkelĳ k verbiedt. Landen die geenverdrag uitdruk

ernwapens hebben zien dus steeds minder de kernwapens
voordelen van het verdrag.voordele

De NAVO stelt dat Rusland eerst in haar tactischDe NAVO stel
kernwapenarsenaal moet knippen voor er overapenar
de verwĳ dering van de tactische kernwapens uit
Europa kan gepraat worden. Rusland heeft naar
schatting nog steeds zo’n 2000 tactische kernwa-
pens. Het Strategisch Concept stelt: “in any future 
reductions, our aim should be to seek Russian 
agreement to increase transparency on its nuclear 
weapons in Europe and relocate these weapons
away from the territory of NATO members. Any
further steps must take into account the disparity
with the greater different approach Russian stock-
piles of short-range nuclear weapons”4.

Rusland van haar kant staat er op dat de VS
hun tactische kernwapens tot op hun eigen ter-
ritorium terugtrekken, vóór gesprekken over een
reductie van haar tactisch kernwapenarsenaal 
mogelĳ k zĳ n. Dat lĳ kt een hard standpunt, maar
bĳ  nader inzien is het een begrĳ pelĳ ke positie. 
Na het uiteenvallen van de Sovjetunie bracht Rus-
land alle kernwapens in de ex-Sovjetrepublieken
terug naar het eigen territorium. Rusland meent
dat onderhandelingen op gelĳ ke voet alleen kun-
nen als ook de VS hun tactische kernwapens naar
het eigen grondgebied terugtrekken. Bovendien 
zĳ n de Russische tactische kernwapens geen
tegengewicht tegen de NAVO-kernwapens, wel
tegen de conventionele overmacht van de NAVO.

4 http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-

2010-eng.pdf 

Het NAVO Strategisch Concept specifi eert niet
welke toegevingen van Rusland voldoende 
zĳ n voor de NAVO zelf bereid is de tactische 
kernwapens te verwĳ deren, op welke termĳ n 
gesprekken met Rusland moeten beginnen en 
wie daartoe de aanzet moet geven. Het blĳ vend 
opstellen van een verouderd nucleair arsenaal 
zal Rusland niet aanzetten tot onderhandelen. 
Het geeft Rusland eerder een excuus om het zĳ ne 
te behouden.

De Amerikaanse kernwapens uit Europa terug-
trekken zonder daarover formele afspraken te 
maken met Rusland is dus zo gek nog niet. Begin 
jaren negentig voerden beide partĳ en serieuze 
reducties door in het aantal tactische kernwa-
pens, zonder dat daarover een formeel akkoord 
was. Aandringen op een formeel verdrag tus-
sen de VS en Rusland als voorwaarde voor de 
tactische kernwapens uit Europa wegkunnen,
betekent het dossier afhankelĳ k maken van 
een veel grotere onderhandelingsagenda van 
de twee grootmachten en komt in de praktĳ k 
neer op alles op de lange baan schuiven. In een 
opinietekst in De Standaard van 19 februari 
2010 onderschreven ook Willy Claes, Jean-Luc
Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt dit
idee: “Idealiter gebeurt [de verwĳ dering van de
kernwapens] in een onderhandeling met Rusland, 
zodat een evenredige vermindering van de Rus-
sische wapens verwezenlĳ kt wordt. Echter, soms
moeten we durven het voorbeeld te geven, en 
hopen dat dit inspirerend werkt.”5

5  “Naar een kernwapenvrĳ e wereld”, http://www.

vredesactie.be/item.php?id=198
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Kernwapens weg uit België: een breed gedragen eis

Voor de onmiddellĳ ke verwĳ dering van de Ame-

rikaanse kernwapens uit België bestaat een breed 

maatschappelĳ k draagvlak.

De acties van de bomspotters zĳ n van dat draag-

vlak een duidelĳ ke illustratie. Sinds 1997 nemen 

duizenden mensen deel aan acties van burgerlĳ ke

ongehoorzaamheid op de basis van Kleine Brogel en 

andere sites die aan het NAVO-kernwapenbeleid ver-

bonden zĳ n. Op 16 april nemen 1500 mensen deel aan 

een Bomspotting-actie in Kleine Brogel. Op 5 oktober 

2002 worden meer dan 1500 mensen gearresteerd 

wanneer ze proberen als burgerinspecteurs de basis

binnen te dringen.

Uit een opiniepeiling van het Vlaams Vredesinstituut

blĳ kt dat 67% van de Vlamingen vindt dat België geen 

kernwapens op zĳ n grondgebied mag hebben, 10% 

weet het niet.

362 Belgische steden en gemeenten zĳ n aangesloten 

bĳ  Mayors for Peace, een netwerk van burgemeesters

voor nucleaire ontwapening.

Op 21 april 2005 keurt de Senaat, als eerste parle-

mentaire orgaan binnen de NAVO-landen een reso-

lutie goed die de terugtrekking vraagt van de NAVO- 

kernwapens. Op 13 juli 2005 keurt ook de Belgische 

Kamer een gelĳ kaardige resolutie goed.

Over de partĳ grenzen heen pleiten politici voor de 

verwĳ dering van de kernwapens. In 2010 spreken 

Jean-Luc Dehaene, Louis Michel, Willy Claes en Guy

Verhofstadt zich in een opiniestuk in De Standaard 

in sterke bewoordingen uit voor de verwĳ dering

van kernwapens uit Kleine Brogel. Marianne Thys-

sen, Frieda Brepoels, Annemie Neyts en Katleen Van 

Brempt treden hen in 2011 in een opinietekst bĳ .

Op initiatief van Abolition 2000 ondertekenen in 2011 

meer dan 150 middenveldorganisaties en prominen-

ten een platformtekst waarin de onmiddellĳ ke verwĳ -

dering van de Amerikaanse tactische kernwapens uit 

Kleine Brogel gevraagd wordt: vakbonden, vrouwen-, 

milieu-, jeugd-, derdewereldbewegingen, academici

en politici van CD&V, Open VLD, Groen!, SP-A, N-VA, 

CDH, Ecolo, PS, MR ondertekenen zonder aarzelen 

deze eis.

Opeenvolgende regeringen negeren dit maatschap-

pelĳ k draagvlak. De meerderheid van de Belgen wil 

de kernwapens weg, maar onze regering neemt geen 

enkel ernstig initiatief om dit in de praktĳ k te brengen.
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3. De NAVO: militair interveniëren 
overal ter wereld?

“military force can be very effective when the purpose is to kill

people and break things”
C. M. Schnaubelt, NAVO- topmilitair die werkt aan het NATO Defense College nav de oorlog in Libië.

“Ik denk dat het zo’n beetje overal is foutgelopen. ...Alle 

ingrediënten voor een burgeroorlog zijn aanwezig.” 
Charles-Henri Delcourt, de stafchef van het Belgische leger nav de oorlog in Afghanistan 

De oorlogen in Afghanistan en Libië zĳ n voorbeelden van wat de NAVO in de 21ste eeuw als
haar kerntaak beschouwt: overal ter wereld militair ingrĳ pen waar haar belangen op het 

spel staan.

Afghanistan: exit na 10 jaar oorlog?

Na tien jaar oorlog in Afghanistan blaast de 
NAVO de aftocht. Het aantal troepen wordt
afgebouwd, tegen 2014 willen de meeste landen 
minstens hun gevechtseenheden weer naar huis 
halen. Daarna zal de NAVO zich concentreren op
de training en ondersteuning van het Afghaanse 
leger. De NAVO vertrekt met de staart tussen de 
benen en laat een puinhoop achter. De oorlog in
Afghanistan leert ons een niet te negeren les: met
bommen bouw je geen land op.

Op 7 oktober 2001 begonnen de VS met luchtaan-
vallen op Afghanistan, gericht tegen trainings-
kampen van Al-Qaeda en infrastructuur van het
taliban-regime. Ondertussen werkten special
forces en paramilitairen van de CIA samen met
de Noordelĳ ke Alliantie van Tadzjieken, Hazarra 
en Uzbeken, om Kabul in te nemen en de taliban 
te verjagen. Dat lukte vrĳ  gemakkelĳ k: de taliban
verdween van het toneel, Al Qaeda-kampen wer-
den met de grond gelĳ k gemaakt, kopstukken van

de taliban en Al-Qaeda werden uitgeschakeld,
velen van hen, waaronder Osama bin Laden en 
Mullah Omar, doken onder of trokken zich terug 
in het noorden van Pakistan. Daarmee was de 
eerste doelstelling van de aanval gerealiseerd. 

Militaire analysten spraken van een nieuw 
tĳ dperk in oorlogvoering: zĳ  zagen in Opera-
tion Enduring Freedom het bewĳ s dat je met een 
relatief kleine inspanning en met nauwelĳ ks 
troepen op de grond een vĳ andelĳ k regime bĳ na 
moeiteloos kan ‘verwĳ deren’, dankzĳ  ‘precisie-
bombardementen’ en lokale bondgenoten die 
het vuile werk opknappen. Op de Afghanistan-
conferentie in Bonn, in december 2001, werd de 
regering-Karzai in het zadel gezet. De Noordelĳ ke 
Alliantie, door Tadjieken gedomineerd, kreeg de 
belangrĳ kste ministeries in handen. Gematigde 
taliban werden niet bĳ  de gesprekken betrokken 
terwĳ l de Pashtun, de grootste etnische groep in 
Afghanistan, ondervertegenwoordigd waren. De 
VN erkenden de regering-Karzai en riepen de 
ISAF (International Security Assistance Force)
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in het leven, die in eerste instantie Kabul en de
regio daarrond moest bewaken. In 2003 nam de
NAVO het commando over de ISAF over en het
mandaat werd uitgebreid tot heel Afghanistan. De
westerse coalitie kreeg de verantwoordelĳ kheid
om voor stabiliteit te zorgen en de Afghaanse re-
gering bĳ  te staan in de heropbouw van het land.

Opstandbestrĳ ding: olie op het vuur
Het optimisme van de eerste maanden, na de
gemakkelĳ ke overwinning op de taliban, was vanng op de talib
korte duur. Het vervolg bleek immers een stuk
moeilĳ ker. De VS waren ondertussen, minder dan
twee jaar na het begin van de oorlog in Afghani-
stan, een tweede grote oorlog gestart in Irak. In
2003 begonnen taliban en andere groepen een
grootschalige opstand tegen de regering-Karzai 
en de buitenlandse troepen. Vooral sinds 2006
neemt de omvang van de opstand toe en is de
veiligheid dramatisch achteruitgegaan. De op-
standelingen komen al lang niet meer alleen van
de restanten van de taliban, die zich na 2001 van-
uit het noorden van Pakistan herorganiseerden.
Opstandelingen rekruteren in dorpen in heel het
land. Het brutale optreden van buitenlandse troe-
pen, de luchtbombardementen en aanvallen met
onbemande vliegtuigjes, de burgerslachtoffers
die daarbĳ  vallen, de enorme bedragen die naar
buitenlandse NGO’s vloeien voor projecten waar
de Afghanen geen inspraak in hebben of in de
zakken van regeringsfunctionarissen verdwĳ nen,
voeden de woede van vele Afghanen, die de ISAF
vaak als een buitenlandse bezetter ervaren. 

De Provincial Reconstruction Teams moesten
door lokale aanwezigheid en heropbouwwerk de
hearts and minds van de Afghanen winnen. Maar
het militaire apparaat bleek niet geschikt voor
heropbouw. Projecten gebeuren over de hoofden
van de Afghanen heen en wordt slecht uitgevoerd.
Tenslotte was de ‘humanitaire’ opdracht steeds
ondergeschikt aan de militaire strategie: fondsen
worden toegekend op basis van die strategie, niet
op basis van behoeften en noden. De scheidings-

lĳ n tussen neutrale, civiele hulp en opstandbe-e, civiele hulp en opstand
strĳ ding vervaagt. Dat maakt ook hulpverleners . Dat maakt ook hulpverlener
en NGO’s actief in de heropbouw tot een doelwitw tot een doelwit
van opstandelingen. De ‘civiel-militaire samen--militaire samen-
werking’ maakt het vele NGO’s op die manierp die manier
onmogelĳ k om hun werk verder te zettenverder te zetten.

Om de opstand de baas te kunnen, werdende baas te kunnen, werden 
steeds meer militairen de oorlog ingestuurd. In itairen de oorlog ingestuurd. In 
december 200909 kondigde Obama de ‘surge’ aan: 
de VS stuue VS stuurden 30.000 extra militairen om de
opstand te onderdand te onderdrukken, eerst naar het zuiden 
en vervolgens naar het oostet oosten van Afghanistan. 
Dat brengt het totaal aantal NAVO-sVO-soldaten op
130.000. Tegelĳ k moest het opleiden vaden van het Af-
ghaanse leger versneld doorgd doorgezet worden, zodat
dat tegen einde 2e 2013 bĳ na heel het land onder
controle zou hebben. Antitehebben. Antiterrorisme-operaties 
werden opgedreven: het fysidreven: het fysiek uitschakelen 
van opstandelingen, door raids in dorpen, bom-gen, door raids in dorpen, bom-
bardementen en aanvallen met onbemandeaanvallen met onbeman
vliegtuigjes. De NAVO en het Amerikaanse legern het Amerikaanse leger
pakten uit met body counts: elke gedode opstan-nts: elke gedode opstan-
deling werd een succes genoemd. Dat die aanpaknoem
steeds meer gewone Afghanen in de armen ne Afgha
van de opstandelingen joeg, werd gemakkelĳ k-gen joeg, w
heidshalve genegeerd. Dat hiermee politiekeeerd. Dat 
oplossingen onmogelĳ k werden gemaakt, was mogelĳ k 
blĳ kbaar geen bezorgdheid. Terwĳ l de militairen zorgd
uitpakten met het aantal gedode en gevangenge-
nomen strĳ ders, toonden cĳ fers van UNAMA, de
VN-missie in Afghanistan, de gruwelĳ ke keerzĳ de
van de NAVO-operaties. De VN registreerde 1462 
burgerdoden in de eerste helft van 2011, 15% 
meer dan in dezelfde periode in 2010. Het groot-
ste deel van het slachtoffers komt voor rekening 
van de opstandelingen. Maar de cĳ fers wĳ zen 
er op dat de opstandbestrĳ ding niet voor meer
veiligheid zorgt, maar integendeel het confl ict
doet escaleren. 

Een ander onderdeel van de opstandbestrĳ ding 
was het opzetten van de Afghaanse lokale politie. 
Die moest dorpsgemeenschappen bewaken en 
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voorkomen dat dorpen geïnfi ltreerd wordenn dat
door opstandelingen. In de praktĳ k wordenoor opstandelinge
onder dat mom lokale milities door de VS nieuwnder dat mom loka

en of opgericht, bewapend enleven ingeblaze
man Rights Watch documen-gefi nancierd. Hum
port ernstige mensenrechten-teert in een rappo
r die militiesschendingen door 6. Ze maken zich 

g aan verkrachting, moord, willekeurige schuldig aan ver
emen land in beslag en terrorise-arrestaties, nemen lan

n. De VS introduceren op die manierren dorpen. De VS introduce
w de gewelddadige milities waar grote opnieuw de gewelddadige mili

n van Afghanistan onder de taliban eindelĳ k delen van Afghanistan onder de tal
hthebbers envan bevrĳ d waren. Door lokale mach
enen, leggenkrĳ gsheren te steunen en te bewape
toekomstige ze bovendien de basis voor een t

bburgeroorlog.

hael Scheuer, die 22 jaar voor de CIA werkte Michael Scheuer, die 22 jaar voor de
r van 1996 tot 1999 aan het hoofd stond en daar 

enheid die op Bin Laden joeg, maaktvan de een
re analyse van de pogingen om de een nuchtere 

op in te drukken en vergelĳ kt ze opstand de kop
che bezetting van Afghanistan: met de Russisc

bben dit tien jaar geprobeerd, ze “De Russen hebb
en nog veel roekelozer en wreder dan wĳ , enwaren nog 

het draaide voor hen niet zo goed uit.”h

Exit uit Afghanistan
In juni 2011 kondigde Obama aan dat het volgen-
de anderhalf jaar 33.000 Amerikaanse militairen
zouden worden teruggetrokken. Alles wordt nu
ingezet op de training van het Afghaanse leger en
politie, terwĳ l intussen anti-terrorisme operaties 
verdergaan. Nu de VS hun troepen beginnen
terugtrekken, kunnen ook de partners in de ISAF
zonder gezichtsverlies hardop beginnen denken
aan een exit-strategie. De meeste NAVO-landen
willen hun gevechtstroepen tegen 2014 weg.

Ondertussen zĳ n ook onderhandelingen met de 
taliban geen taboe meer. Maar het uitgangspunt

6 Human Rights Watch, “Just Don’t Call It a Militia” . 

Impunity, Militias, and the “Afghan Local Police” ,

september 2011

is dat de NAVO op een overwinning afstevent en 
zĳ n tegenstander naar de onderhandelingstafel 
dwingt. Maar dat is waarschĳ nlĳ k een illusie. De 
opstand wordt niet zwakker, de NAVO zit in het
defensief en de datum van zĳ n terugtrekking 
staat al min of meer vast, de opstandelingen 
hebben er op dit moment dus weinig belang bĳ  
om te gaan onderhandelen. Ondertussen is de 
oorlog uitgebreid naar Pakistan, waar de VS met
onbemande vliegtuigjes opstandelingen probe-
ren uit te schakelen. Daarbĳ  worden honderden 
burgers gedood. De VS lĳ ken een oude bondge-
noot te verliezen, en de escalatie dreigt Pakistan 
te destabiliseren.

De tiende verjaardag van de oorlog in Afgha-
nistan was de gelegenheid voor een terugblik. 
De balans oogt triest. Een militaire overwinning 
is niet in zicht, laat staan een politieke uitweg. 
De productie en handel in opium neemt hand 
over hand toe. Weinig Afghanen geloven in de 
legitimiteit van de regering. De controle van de 
regering-Karzai reikt nauwelĳ ks verder dan de 
hoofdstad Kabul. Voor beter gegoede vrouwen 
in Kabul is de situatie verbeterd, maar op het
platteland hebben net de vrouwen het meest te 
lĳ den van de oorlog. Corruptie tiert welig. Geld 
dat bestemd is voor wederopbouw komt in ver-
keerde handen terecht. Jan Vandemoortele, die 
4 jaar in Pakistan hoofd van de VN was, maakt
in een radio-interview de balans op: “Het gaat
slecht in Afghanistan, heel slecht. Het dagelĳ ks 
leven van de Afghanen is er de laatste tien jaar
alleen maar op achteruitgegaan. De oorlog is
een groot verlies, vooral voor de Afghanen.”7

Vandemoortele vindt dat het westen maar beter
een stap terugzet: “Weg van het militaire moeten 
we er op een andere manier aanwezig zĳ n.” Een 
rapport van hulporganisaties wĳ st er op dat
ondanks meer dan 57 miljard dollar aan ont-
wikkelingshulp sinds 2001 vooruitgang op vlak 
van gezondheidszorg, onderwĳ s en veiligheid 

7  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/

10jaar911/2.4823/1.1105509 



onbestaand of bescheiden en onzeker is8. Veel
geld bestemd voor noodhulp of heropbouw blĳ ft
aan de handen van corrupte elites plakken of 
verdwĳ nt in de zakken van dure westerse expats.

Militaire interventie faalt
De mislukking in Afghanistan wĳ st op het falen
van het instrument ‘militaire interventie’. De

‘coalition of the willing’ lukte er vrĳ  gemakkelĳ k
in de taliban te verdrĳ ven, maar ze krĳ gt de
opstand niet onder controle, laat staan dat ze in
de buurt komt van de ambitieuze doelstellingen
van ‘state-building’. Een stabiele, democratische
Afghaanse staat is voorlopig niet meer dan een
droombeeld in de hoofden van westerse politici.

Ook ex-generaal McChrystal, onder wiens lei-
ding vanaf 2009 extra troepen naar Afghanistan
werden gestuurd, maakt die nuchtere analyse.
Na tien jaar oorlog zit de NAVO nog maar half-
weg in de realisatie van zĳ n doelstellingen.
McChrystal legt de vinger op de wonde: “We 
hadden een verbazingwekkend simplistisch
beeld van Afghanistan.”9 Harald Kujat, die van
2000 tot 2002 aan het hoofd stond van de Duitse
Bundeswehr deelt die visie. Onze deelname
aan de oorlog maakte de Duitse solidariteit met
de VS zichtbaar, zegt hĳ  in de Mitteldeutsche
Zeitung, “maar als je de vooruitgang afmeet aan 
de doelstelling stabiliteit te brengen in een land
en een regio, dan is de missie mislukt.”10 Ook 

8  Agency Coordinating Body for Afghan Relief,

“Health and Education in Afghanistan: An 

Empty Gift” (ACBAR, 7 oktober 2011), http://

www.togetherafghanistan.org/wp-content/

uploads/2011/10/Afghanistan-opinion-research-

summary-report-ACBAR.pdf 

9  “US had ‘frighteningly simplistic’ view of Afghanistan, 

says McChrystal” (The Guardian, 7 oktober 2011),

http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/07/

us-frighteningly-simplistic-afghanistan-mcchrystal

10  “German General Says NATO Mission Has ‘Failed’”

(Der Spiegel, 7 oktober 2011), http://www.spiegel.

de/international/world/0,1518,790539,00.html 

Charles-Henri Delcourt, de stafchef van het
Belgische leger is weinig optimistisch. Tĳ dens
een interview op Radio op 8 september 2011
geeft hĳ  toe: “Ik denk dat het zo’n beetje overal 
is foutgelopen.”11 De NAVO kan volgens hem 
niet spreken van een overwinning. Het gaat er
nu om uit Afghanistan te vertrekken, ook al laten 
we een puinhoop achter: “Alle ingrediënten voor 
een burgeroorlog zĳ n aanwezig.” Topmilitairen 
geven dus onomwonden het falen van militaire
interventie in Afghanistan toe: de oorlog is niet
gewonnen en de NAVO heeft geen stabiliteit
gebracht. Als zelfs het hoofd van het Belgisch le-
ger de mislukking inziet, wanneer trekken onze
politici dan consequent conclusies?

Libië: model voor toekomstige 
NAVO-interventies?

Met de dood van Muammar Kadhafi  op 20 okto-
ber 2011 werd de bevrĳ ding van Libië uitgeroe-
pen en het begin van een nieuwe toekomst. De
NAVO slaat zichzelf op de borst. Niet het Libische
volk, maar Nicolas Sarkozy komt als grote over-
winnaar uit de oorlog. Staat de oorlog in Libië
model voor toekomstige NAVO-interventies?

Op 17 maart werd in de VN resolutie 1973 
goedgekeurd, die de legale basis legde voor
het afdwingen van een no-fl y zone boven Libië
en toeliet “alle noodzakelĳ ke maatregelen” te
nemen om de Libische burgers te beschermen. 
Sinds februari kwamen duizenden mensen op
straat om tegen het regime te protesteren. Kadha-
fi  drukte dat protest met harde hand de kop in. In 
zo’n geval, oordeelde de NAVO, hebben we een 
‘repsonsibility to protect’: de morele plicht om,
desnoods gewapenderhand, tussen te komen als
een regime de rechten van haar bevolking met
de voeten treedt. Omdat ook de Arabische Liga
de resolutie steunde, lagen Rusland en China

11  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/

10jaar911/2.4823/1.1105509 
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niet dwars. Op 19 maart 2011 voerden Franse 
gevechtsvliegtuigen de eerste bombardements-
vluchten uit, nog voor afspraken daarover met de 
VS en Groot-Brittannië rond waren. Op 31 maart
nam de NAVO offi cieel het commando over van
wat dan Operation Unifi ed Protector ging heten. 
België stuurde 6 F16’s en de mĳ nenveger Narcis. 

Bombarderen voor mensenrechten?
De eerste weken werd vooral Kadhafi ’s lucht-
macht en luchtafweer onder vuur genomen. Daar
had de NAVO weinig moeite mee. Vervolgens
werd alle militaire infrastructuur, ook in dichtbe-
bolkte gebieden, legitiem doelwit. Zo werd Tripo-
li al vanaf mei zwaar gebombardeerd, ook al was
daar van gevechten of bedreigingen van burgers
geen sprake. De vraag of bombardementen een
geschikt middel zĳ n om burgers te beschermen
werd niet meer gesteld. Daarmee werd duidelĳ k
dat het de NAVO niet om mensenrechten te doen
was. Integendeel: de NAVO koos kant voor één
van de partĳ en in het confl ict en hielp hen een
militaire overwinning te behalen.

In dat opzicht was het dan ook niet meer dan lo-
gisch dat de NAVO-operatie veel verder ging dan
het afdwingen van het vliegverbod. Terwĳ l dat in
de offi ciële NAVO-communicatie in alle toonaar-
den werd ontkent, leverden de NAVO-landen en
partners onmisbare logistieke steun.

Special forces en militaire adviseurs stonden in
voor de identifi catie van doelwitten, logistieke
steun aan de bondgenoten en coördinatie van
operaties. Groot-Brittannië, Italië en Frankrĳ k
hadden dus wel degelĳ k boots on the ground.
Ook Qatar speelde daarin een cruciale rol. Eind
oktober maakte de stafchef van het leger van
Qatar bekend dat ze honderden militairen ter
plaatse hadden. Die trainden de rebellen, zet-
ten communicatielĳ nen op en zorgden voor
de verbinding tussen de NAVO en de rebellen.
Mustafa Abdel Jalil, de voorzitter van de Libische 
Nationale Overgangsraad, prees Qatar, “dat in

alle gevechten een belangrĳ ke partner was.” Ten-
slotte droegen ook private veiligheidsfi rma’s bĳ  
aan de training van de bondgenoten op de grond.

Hoewel het VN-mandaat dat uitdrukkelĳ k ver-
bood, leverden de NAVO-landen ook wapens. 
Frankrĳ k stuurde munitie, machinegeweren,
granaatlanceerders en lichtbepantserde wagens. 
Polen verkocht anti-tankraketlanceerders en 
voertuigen. Groot-Brittannië en de VS stuurden 
onder andere communicatietechnologie. Ook 
Qatar leverde Franse anti-tankraketten.

Op die manier deed de NAVO het confl ict verder
escaleren. Duizenden mensen sloegen op de
vlucht en probeerden Tunesië, Malta of Italië te
bereiken. Alleen al in de eerste vĳ f maanden van 
2011 kwamen 45.000 vluchtelingen op Lampe-
dusa aan. Duizenderen anderen bereikten andere
eilanden. Een aanzienlĳ k deel van hen ontvluchtte
de oorlog zodra de NAVO begon te bombarderen,
anderen gingen op de vlucht voor de onrust in 
Egypte en Tunesië. Honderden mensen verdron-
ken of kwamen op zee van dorst of honger om

– het Hoogcommissariaat voor de Vluchtelingen 
van de VN schatte in juni al dat in zes maanden 
minstens 1200 vluchtelingen verdronken.

De dodentol van de oorlog is moeilĳ k in te schat-
ten. De cĳ fers lopen heel erg uiteen afhankelĳ k 
van de bronnen. Het Ministerie van Gezondheid 
van de National Transitional Council maakte
begin september 2011 melding van een totaal 
van dertigduizend doden sinds het begin van 
de oorlog. Een commandant in het rebellen-
leger spreekt van vĳ ftigduizend doden. Een 
mensenrechtenexpert van de VN schatte de
totale dodentol in juni 2011, nog voor de hevige
gevechten om Brega, Tripoli en Sirte en de inten-
sieve NAVO-bombardementen, tussen tien- en 
vĳ ftien duizend.

Het internationale draagvlak voor de NAVO-
bombardementen brokkelde al snel af. De
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Arabische Liga, cruciaal voor de goedkeuring
van de VN-resolutie, vond al op de tweede dag
van de bombardementen dat de NAVO te ver 
ging. De Afrikaanse Unie voelde zich buitenspel
gezet: elke poging van de Unie om te bemid-
delen tussen het regime en de rebellen en om
een staakt-het-vuren te bekomen werd door de
NAVO genegeerd. Ook in de NAVO zelf was geen
eensgezindheid: slechts 14 van de 28 lidstaten
namen aan de operatie deel, waarvan maar acht
landen ook gevechtsmissies vlogen. Opvallende
afwezigen waren Duitsland en Polen, twee lan-
den die een grote bĳ drage aan ISAF leveren. 

Responsibility to protect bleek een excuus voor 
regime change oude stĳ l. Wie onze nieuwe bond-
genoten zĳ n en welke toekomst voor Libië ze voor
ogen hebben, dat weet eigenlĳ k niemand. Of de
Libische bevolking op de lange termĳ n beter af 
is, is maar de vraag. Mensenrechtenorganisaties
berichtten over standrechtelĳ ke executies van
Kadhafi -aanhangers en andere mensenrechten-
schendingen door de rebellen. Moeten we die
door de vingers zien, zoals minister Vanackere
suggereerde? 

Ondertussen is Libië vergeven van wapens. Die
wapens komen uit de depots van Kadhafi  en wer-
den door de sovjets en vanaf 2004 tot 2010 door 
de Europese landen geleverd. Maar ook de wa-
pens die Polen, Frankrĳ k en Groot-Britannië aan
de rebellen leverden, verspreiden zich nu. De
interimregering doet pogingen om die wapens 
weer in te zamelen, maar zolang er geen stabili-
teit is, lĳ ken weinig mensen geneigd om vrĳ willig
afstand te doen van hun wapens. De Afrikaanse
Unie uitte in juni 2011 reeds haar bezorgdheid
dat wapens geleverd aan het rebellenleger in
handen van terroristen en smokkelaars zouden
komen en confl icten in de rest van Afrika zouden
voeden, met name in Somalië. Begin september 
2011 maakte de anti-terrorisme coördinator van
de EU bekend dat de Noord-Afrikaanse tak van
Al-Qaeda de hand heeft gelegd op wapens uit

Libië, waaronder grond-lucht raketten waarmee
luchtverkeer onder vuur kan worden genomen.

De landen die aan de coalition of the willing deel-
namen hebben hun belangen in de mate van het
mogelĳ ke verzekerd. Italië, dat op de harde hand 
van Kadhafi  rekende om migratiestromen tegen 
te houden, en hem daarvoor alle middelen ter 
beschikking stelde, sloot in juni gelĳ kaardige ak-
koorden met de National Transitional Council12.
Libération onthulde begin september dat Fran-
kĳ k al op 3 april, nauwelĳ ks 2 weken na het begin 
van de bombardementen, akkoorden sloot met
de NTC die Frankrĳ k verzekeren van 35% van de
Libische olie-export, waarmee het Italië voorbĳ -
steekt als belangrĳ kste afnemer13.

De Libië-doctrine
Voor de NAVO is deze oorlog een groot succes:
de militaire doelstellingen werden relatief 
goedkoop en zonder slachtoffers aan eigen kant
gerealiseerd. Bovendien was Unifi ed Protector, 
dankzĳ  de humanitaire retoriek van ‘responsibi-
lity to protect’, door een VN-mandaat gedekt.

Sommige analysten en denk-tanks zien in de 
NAVO-strategie voor Libië daarom een model 
voor toekomstige interventies. De NAVO-landen
sturen zelf slechts beperkt militairen ter plaatse
en lopen dus nauwelĳ ks risico op slachtoffers 
aan eigen kant. Met zĳ n overweldigende lucht-
macht kan de NAVO relatief gemakkelĳ k mili-
taire installaties, tanks en pantservoertuigen en 
communicatie-infrastructuur uitschakelen. Het
rebellenleger nam de grondgevechten voor haar 

12 “Italy signs migration agreement with Libyan 

rebels” (Times of Malta, 20 juni 2011), http://www.

timesofmalta.com/articles/view/20110620/local/

italy-signs-migration-agreement-with-libyan-

rebels.371604 

13  “Pétrole : l’accord secret entre le CNT et la France”

(Libération, 1 september 2011), http://www.

liberation.fr/monde/01012357324-petrole-l-

accord-secret-entre-le-cnt-et-la-france  
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rekening, daarin sterk logistiek gesteund door de
NAVO en partnerlanden. Uit verslagen over de
inname van Tripoli blĳ kt dat de rol van vooral
Britse special forces onmisbaar was. Met die 

‘limited footprint’ worden ook de kosten gedrukt.
Volgens minister De Crem kostte de Belgische
deelname in de eerste drie maanden van de 
oorlog 12,3 miljoen euro, waarvan 7 miljoen voor 
munitie. De volgende maanden stegen de kosten: 
de offi ciële tussenstand op 25 oktober kwam op
43 miljoen euro. De VS betaalde 1 miljard dollar
voor de hele operatie, een peulschil in vergelĳ -
king met wat andere militaire interventies kosten.

De NAVO pastte een gelĳ kaardige strategie toe in
de Balkan, toen Kroatische en Bosnische troepen
bewapend en getraind werden voor grondge-
vechten tegen het Servische leger en de NAVO
intussen Servische doelwitten bombardeerde.
Ook in de eerste fase van de oorlog in Afgha-
nistan waren er weinig Amerikaanse troepen
ter plaatse: de VS bombardeerden kampen en
commandocentra van Al-Qaeda en de taliban, 
terwĳ l special forces en paramilitairen van de
CIA steun gaven aan soldaten van de Noordelĳ ke
Alliantie en Pashtun in het zuiden om gevechten
te leveren en Kabul in te nemen.

Het ‘model Libië’ zal dus nog vaak genoemd wor-
den als voorbeeld van een geslaagde interventie,
maar brengt ook grote risico’s met zich mee.
Onder de bondgenoten van de VS in de eerste
fase van de oorlog in Afghanistan bevonden zich
krĳ gsheren met bloed aan hun handen. Sommi-
gen van hen keerden zich daarna opnieuw tegen
de VS. Bovendien zagen de VS zich na de gemak-
kelĳ ke overwinning op de taliban gedwongen
toch grondtroepen te sturen, en die zĳ n er tien
jaar later nog. Op de instabiliteit en het geweld
dat op het omverwerpen van een regime volgt
heeft de Libië-doctrine geen antwoord.

De NAVO na Libië
De NAVO klopt zich op de borst. Toch legde
Operation Unifi ed Protector ook enkele tere
punten bloot wat betreft het functioneren van de
alliantie zelf.

Ten eerste was er over de interventie absoluut 
geen eensgezindheid onder de NAVO-partners. 
In de praktĳ k functioneerde Operation Unifi ed 
Protector als een coalition of the willing. De NAVO 
functioneerde als het kader dat een interventie
door een beperkte coalitie van lidstaten prak-
tisch mogelĳ k maakte. Het hoofdcommando be-
vindt zich in SHAPE, bĳ  Mons. De luchtoperaties 
worden geleid vanuit Izmir, de marine-operaties 
vanuit Napels. Gevechtsvliegtuigen vertrekken 
uit bases in Frankrĳ k, Italië, Kreta, Sicilië, Sardinië,
Griekenland en Cyprus en van op vliegdeksche-
pen in de Middellandse Zee. Oorlogsschepen 
controleren het scheepvaartverkeer en dienen 
als uitvalsbasis voor luchtaanvallen. Slechts de
helft van de NAVO-lidstaten nam aan de missie
deel. Daarvan voerden slechts acht landen ook 
echt bombardementsmissies uit. Duitsland, toch 
niet de minste van de NAVO-partners, weigerde
mee te doen. De Duitse minister van Buiten-
landse Zaken Westerwelle voorspelde dat de
interventie langer zou duren dan gepland en 
waarschuwde voor ‘mission creep’. Duitsland 
trok zelfs militaire schepen uit de Middellandse
Zee terug. Westerwelle kreeg bakken kritiek,
maar hield het been stĳ f.

De overwinning in Libië wordt als een opsteker
voor de Europese landen gezien, met name voor
Frankrĳ k en het Verenigd Koninkrĳ k, die het 
voortouw namen. Operation Unifi ed Protector
zou aantonen dat Europese landen een mili-
taire interventie aankunnen zonder Amerikaans 
leiderschap. Maar hoewel de VS een leidende
rol expliciet afwezen, was de interventie nooit 
mogelĳ k geweest zonder de Amerikaanse mili-
taire hardware. Aftredend minister van Defensie
Gates gaf de Europese NAVO-landen in zĳ n 
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afscheidsspeech een veeg uit de pan. Hĳ  waar-
schuwde dat de NAVO irrelevant dreigt te wor-
den als de NAVO-leden niet meer enthousiasme
aan de dag leggen voor militaire interventies en
terugschrikken voor meer investeringen in hun
legers. De NAVO-secretaris-generaal echoode
die analyse in een speech begin september 2011
en kondigde aan dat daarover op de NAVO-top
in Chicago in mei 2012 duidelĳ ke afspraken
moeten worden gemaakt: “Because, as Libya 
showed, we can never tell where the next crisis
will come from – but we know that it will probably
come. And once it does, it may be too late to start 
shopping.”14 NAVO-lidstaten moeten dus meer 
gaan investeren om snel en overal ter wereld te
kunnen ingrĳ pen. 

Responsibility to protect excuus 
voor regime change
De oorlog in Libië toont het tekortschieten van
militaire interventie aan: de NAVO begon met
het afdwingen van een no-fl y zone, offi cieel om 
burgers te beschermen, maar koos in feite kant
voor één partĳ  in een gewapend confl ict. Op die
manier deed de NAVO het confl ict verder escale-
ren, en veroorzaakte ze meer burgerslachtoffers.
In de loop van de oorlog wonnen de echte drĳ f-
veren het van de humanitaire retoriek, kalfde de
internationale steun zienderogen af en werd het
VN-mandaat grof met de voeten werd getreden.
Responsibility to protect bleek een schaamlapje
voor regimeverandering oude stĳ l. Het is de
NAVO niet om de mensenrechten te doen, maar 
om haar eigen belangen. Op een conferentie
in Brussel op 30 september zei NAVO-baas 
Rasmussen zelf: “You can call it humanitarian
interventions, but I wouldn’t explain it that way.
It is about territorial defence, it’s about defence
of the interests of our countries and our popu-

14  NAVO, transcriptie van maandelĳ ke persbriefi ng

(5 september 2011), http://www.nato.int/cps/en/

natolive/opinions_77640.htm

lations. And that will be the guiding principle for 
taking on operations in the future.”15

Beperkte, cleane militaire 
interventies bestaan niet
De oorlog in Libië staat model voor de rol die
NAVO voor zichzelf weggelegd ziet. Na het de-
bacle in Afghanistan, waar na een lange en dure
oorlog de NAVO op haar ambities terug moet
komen, is het enthousiasme voor langdurige en 
grootschalige interventies afgenomen. De NAVO 
bereidt zich voor om ook de volgende jaren 
overal waar ze haar belangen bedreigd ziet, 
gewapenderhand tussen te komen. Daarvoor 
moeten de lidstaten nog meer gaan investeren 
in mobiele, inzetbare legers. Daarbĳ  maakt de 
NAVO dankbaar gebruik van concepten als ‘hu-
manitaire militaire interventie’ en ‘responsibility 
to protect’, die moeten helpen om een draagvlak 
te creëren en de echte bedoelingen te verdoe-
zelen. In de praktĳ k doen militaire interventies 
confl icten meestal alleen maar escaleren. Be-
perkte, cleane militaire interventies bestaan niet.
In het beste geval leggen ze een soort vrede op, 
die op de langere termĳ n niet blĳ kt te werken.
Zoals Christopher M. Schnaubelt van de NAVO 
zelf zegt: “The ugly truth is that military force
can be very effective when the purpose is to kill 
people and break things. However, its utility is
much more limited when it comes to tasks that 
are poorly suited to its nature.”16

15 “Towards NATO’s Chicago Summit” (speech door

Anders Fogh Rasmussen voor European Policy 

Centre, Brussel, 30 september 2011), http://www.

nato.int/cps/en/natolive/opinions_78600.htm 

16  Christopher M. Schnaubelt, “The Limits of Military

Force” (New York Times, 18 mei 2011), http://

www.nytimes.com/2011/05/19/opinion/19iht-

edschnaubelt19.html 
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4. Rakettenschild: rondje schaduwboksen 
met gevaarlijke gevolgen

Op de top in Lissabon in december 2010 keurde de NAVO het rakettenschild in Europa goed. 
Europese landen hadden lang weerstand geboden. Uiteindelĳ k kregen de VS toch hun

zin. Het wordt een dure grap: het rakettenschild kost handenvol geld en maakt regionale groot-
machten nerveus. En vooral: het werkt niet.

Eerder verwelkomde de NAVO de plannen van 
de regering-Bush om het Amerikaanse raketaf-
weersysteem uit te breiden met radars en raket-
ten in Polen en Tsjechië. Onder Obama werd dat
plan vervangen door een nieuw concept, onder
de naam ‘phased adaptive approach’. Offi cieel is 
het gericht tegen raketten van ‘schurkenstaten’ in
het Midden-Oosten. Daarmee bedoelt de NAVO
in de eerste plaats Iran en in tweede orde Syrië. 
Al mag dat niet luidop gezegd worden: Turkĳ e 
verzette zich immers tegen het uitdrukkelĳ k 
vernoemen van Iran als bedreiging, omdat ze de 
relaties met haar buurland niet wilde verzuren.

‘Phased adaptive approach’

De Europese landen waren nooit enthousiast om 
mee in het Amerikaanse rakettenschild te stap-
pen. Zĳ  stelden zich vragen bĳ  de technische haal-
baarheid van het systeem en het kostenplaatje. 
Op de top in Lissabon gingen ze uiteindelĳ k 
toch overstag. Raketverdediging werd expliciet
in het nieuwe Strategisch Concept opgenomen. 
De NAVO neemt zich voor om “de capaciteit te 
ontwikkelen om onze bevolking en ons grond-
gebied tegen aanvallen met ballistische raketten
te verdedigen”. De VS gaan door met hun plan-
nen voor een raketafweersysteem op Europees 
grondgebied. Voor de installatie daarvan gaan
de VS op bilateraal niveau met de betrokken lan-
den onderhandelen. De NAVO heeft in Europa al
een raketschild, het Active Layered Theater Bal-

listic Missile Defense systeem. Dat is bedoeld om 
NAVO-troepen in Europa tĳ dens een confl ict te 
beschermen tegen korte afstandsraketten. In het
nieuwe NAVO-plan wordt dat systeem met het 
nieuwe Amerikaanse systeem verbonden zodat 
heel Europa tegen raketten beschermd zou zĳ n.

De ‘phased adaptive approach’ is Obama’s plan 
voor het ontplooien van steeds geavanceerder
radars en krachtiger raketten tussen 2011 en 
2020. Dan zou het systeem in staat moeten zĳ n 
ook intercontinentale raketten te onderscheppen. 

In een eerste fase worden schepen ontplooid 
in de Middellandse Zee, voorzien van het Aegis
raketafweersysteem en gewapend met Standard 
Missile-3 (SM-3) afweerraketten. In dat kader is
de USS Monterey nu al present. Daarnaast bouwt
de VS een radar in Turkĳ e. Begin september 2011 
raakten de Amerikaanse en de Turkse regering 
het daarover eens. De radar komt in Kurecik, 700 
kilometer ten westen van de Iraanse grens en 
minder dan 200 kilometer ten noorden van Syrië. 
Het Pentagon hoopt dat de installatie nog voor
het einde van 2011 voltooid is. Iran reageerde 
verbolgen op het nieuws over het akkoord. De 
Amerikaanse aanwezigheid in Turkĳ e doet
volgens Iran de stabiliteit in de regio geen goed. 
Voor het waarschuwingssysteem werd eerst
aan Tsjechië gedacht, maar dat land weigert. Uit 
peilingen bleek dat 70% van de Tsjechen tegen 
de plaatsing van een radar gekant is. 
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De tweede fase houdt de stationering in van 24
SM-R afweerraketten in Roemenië. Daarvoor
wordt de oude luchtmachtbasis Deveselu ver-
nieuwd, waar tussen 200 en 500 Amerikaanse
soldaten worden gestationeerd. Tegelĳ k gaat
Roemenië ook een grotere rol spelen als logis-
tieke draaischĳ f voor transport van Amerikaanse
soldaten en materieel naar Afghanistan en Irak.

In de derde fase, voorzien voor 2018, komt een
SPY-1 radar en 24 SM-3 afweerraketten in Polen.

In 2020 moet het plan tenslotte afgerond zĳ n met
de stationering van afweerraketten die in staat
moeten zĳ n om intercontinentale raketten te
onderscheppen.

Rakettenschild werkt niet

De NAVO beweert voortdurend dat het raket-
tenschild geen specifi eke landen in het vizier
neemt. Het is een defensief systeem, uitsluitend
voor verdediging van het grondgebied. Dat is op
zĳ n minst misleidend. Een raketafweersysteem is
altĳ d tegen iemand gericht. Als het rakettenschild
er komt, zal het de geopolitieke stabiliteit dus niet
ten goede komen.

Maar experts wĳ zen er op dat het dure systeem niet
eens werkt. De administratie-Obama beweert dat
de huidige plannen minder ambitieus zĳ n dan die
onder Bush maar technisch haalbaar en betrouw-
baar. Niets is minder waar, blĳ kt uit onderzoek. De
technische mankementen van het afgevoerde plan
gaan net zo goed op voor de nieuwe plannen. Een
land dat een raketaanval lanceert kan gemakkelĳ k 
tegenmaatregelen nemen om raketafweersyste-
men te omzeilen, bĳ voorbeeld door afl eidingspro-
jectielen te sturen of raketten met een valse kern-
kop. Het afweersysteem kan geen onderscheid
maken en wordt op het verkeerde been gezet. Op
die manier is het systeem machteloos tegen een
grootschalige aanval met lange afstandsraketten.

Experts wĳ zen er bovendien op dat de experimen-
ten met afweerraketten helemaal niet voorspoedig 
verlopen. De verhoopte resultaten blĳ ven uit, maar
het Pentagon verdoezelt dat.17

Schaduwboksen

Ondanks de twĳ fels aan de technische haalbaar-
heid van het systeem, zorgen de plannen voor
nervositeit, niet in het minst in Rusland. Rusland,
met een militaire capaciteit die veel kleiner is 
dan die van de NAVO, is bezorgd dat een NAVO-
rakettenschild de geloofwaardigheid van haar nu-
cleaire afschrikking ondermĳ nt en ziet de NAVO
met de plannen voor raketafweer meer en meer
binnendringen in wat het als haar invloedssfeer
beschouwt. Rusland vreest vooral voor de stap-
pen in fasen drie en vier van het plan. Zelfs als het
plan in zĳ n huidige vorm geen bedreiging voor het
strategisch evenwicht zouden zĳ n, dan kunnen 
Russische strategen er niet op vertrouwen dat dat
bĳ  een verdere uitbreiding niet zou veranderen.

In juni 2011 zette de USS Monterey, in het kader
van de eerste fase van de phased adaptive ap-
proach, koers naar de Zwarte Zee, met aan boord 
het Aegis raketafweersysteem. Dat bestaat uit een 
radar en SM3-raketten. De USS Monterey nam 
daar deel aan Sea Breaze 2011, grootscheepse
militaire oefeningen waar ook Azerbeidzjan,
Algerĳ e, België, Denemarken, Georgië, Duitsland,
Macedonië, Moldavië, Zweden, Turkĳ e, Ukraïne
en het Verenigd Koninkrĳ k aan deelnamen. De
reactie van Rusland toont aan hoe gevoelig de 
NAVO-plannen liggen. Rusland was not amused 
en meende dat de VS hiermee een verkeerd 
signaal gaven: “Als dit om een routine-oefening 
gaat, waarom sturen de VS dan raketafweertech-
nologie naar zo’n gevoelige regio?”

17 George N. Lewis en Theodore A. Postol, “A Flawed 

and Dangerous U.S. Missile Defense Plan” (Arms

Control Today, mei 2010), http://www.armscontrol.

org/act/2010_05/Lewis-Postol
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Op de NAVO-Rusland Raad in november 2010
spraken de twee partĳ en af dat ze zouden zoeken
naar hoe ze kunnen samenwerken op vlak van
raketverdediging. Sindsdien lopen er gesprekken,
maar die hebben totnogtoe niks opgeleverd. Rus-
land dringt aan op een wettelĳ k bindende belofte 
van de NAVO dat het raketschild niet tegen het
Russische nucleaire arsenaal zou gericht worden. 
De NAVO laat wat dat betreft openingen, maar
spreekt van een politiek statement, niet van een
bindend akkoord. Russische diplomaten hebben
er al mee gedreigd dat ze uit het pas onderte-
kende START verdrag zouden stappen als er over
het raketschild geen vergelĳ k gevonden wordt.

Dezelfde logica geldt ook voor China. China heeft
wel het grootste staande leger ter wereld, maar
hinkt qua militaire capaciteit sterk achterop. De
verdere uitbreiding van raketafweersystemen
door de VS en de NAVO moedigt zo wantrouwen,
verdere militarisering en een nieuwe wapen-
wedloop aan.

Kostenplaatje

Volgens de NAVO gaat het raketschild de 
Europese lidstaten 200 miljoen dollar kosten,
gespreid over 10 jaar, dus zo’n 770.000 dollar per
lidstaat per jaar. Maar volgens veel experts klopt
de berekening niet. The Telegraph becĳ ferde de 
kost op basis van bronnen bĳ  de NAVO en het
Amerikaanse leger op 58 miljard dollar18. De 
200 miljoen dollar waarvan sprake slaat immers 
alleen op de commando- en controlenetwerken 
die toekomstige nationale raketafweersystemen
met elkaar en met VS-installaties in Europ
verbinden. Hoe de NAVO de kosten precies on

18 “Full cost of European missile defence could run 

to billions” (The Telegraph, 24 november 2010),

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/

defence/8157772/Full-cost-of-European-missile-

defence-could-run-to-billions.html 

der de lidstaten zal verdelen, is nog niet duidelĳ k,
maar vast staat dat het een dure grap wordt.

De voorbĳ e jaren werd de verwĳ dering van de 
tactische kernwapens uit Europa en de instal-
latie van het rakettenschild soms als één deal 
voorgesteld: in ruil voor de verwĳ dering van een 
offensief wapensysteem zou dan een ‘defensief’ 
in de plaats komen. Als de kernwapens niet uit
Europa verdwĳ nen en de NAVO zet haar plannen 
met raketafweer door, dan zitten we binnenkort
niet met één, maar twee nutteloze, dure en ge-
vaarlĳ ke wapensystemen opgescheept.

De NAVO creëert 
 meer problemen dan ze oplost. 

Wij willen geen rakettenschild, 
   geen NAVO-soldaten in Libië 
of Afghanistan, 
      geen kernwapens in ons land. 

Een militaire alliantie van een selecte club landen 
die wereldwijd oorlog voert, die kernwapens heeft 
en bereid is ze als eerste te gebruiken, 
is een gevaar voor de wereldvrede. 

De campagne NATO GAME OVER van 
Vredesactie grijpt in.

   Jij ook?
contact: info@vredesactie.be, 03 281 68 39
        of kijk op www.vredesactie.be 

 voor een regionale groep 
    NATO GAME OVER in uw buurt.
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www.vredesactie.be // info@vredesactie.be 
03 281 68 39 // Patriottenstraat 27, 2600 Berchem

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappĳ  waarin 
confl icten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor 
het ontwikkelen van geweldloze actie. Met de campagnes NATO GAME OVER en Bomspotting
stellen we de kernwapens en het interventiebeleid van de NAVO in vraag. Als pacifi stische beweging 
lanceren we initiatieven die de afbouw van de wapenindustrie mogelĳ k maken.

Vredesactie is aangesloten bĳ  de War Resisters’ International (WRI), een wereldwĳ d netwerk van 
organisaties, groepen en personen die allen de WRI-beginselverklaring onderschrĳ ven: ‘Oorlog is een 
misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en 
te ĳ veren voor de opheffi ng van alle oorzaken van oorlog’.

VU: S. Suĳ s, p/a Patriottenstraat 27, 2600 Berchem

VREDESACTIE

Word Partner van Vredesactie, geef fi nanciële steun via een vaste opdracht op reknr 523-0403000-40.


