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Chaos in afghanistan en Pakistan. 
Moet het Westen meer soldaten sturen? 

MO*lezing door Ahmed Rashid, 
met een respons van Jef Lambrecht. 

Woensdag 28 oktober 2009 
in het Kaaitheater in Brussel

 In een evaluatierapport dat eind september werd ‘gelekt’, schrijft de 
opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, generaal Stanley 
McChrystal: “Als we er op de korte termijn – de volgende twaalf maanden – niet 
in slagen het initiatief te nemen en het elan van de opstandelingen te keren, 
riskeren we een uitkomst waarbij het niet langer mogelijk zal zijn om de opstand 
te verslaan.” Ook in Pakistan is het extremisme nog lang niet op de terugweg. Het 
legeroffensief in de Swatvallei is weliswaar succesvol, maar de banden van de 
Pakistaanse taliban met Al-Qaeda en met de opstand in Kasjmir zijn alleen maar 
hechter geworden.

Intussen blijft in België elk noemenswaardig debat over de inzet van Belgische 
troepen, F�6’s en ontwikkelingsgeld in Afghanistan uit. Deze MO*lezing wil die 
publieke inertie doorbreken. Ahmed Rashid en Jef Lambrecht, twee 
gerenommeerde journalisten, zullen elk vanuit hun eigen jarenlange ervaring in 
de regio antwoorden proberen te formuleren op de vraag wat er moet gebeuren 
om de chaos in Afghanistan en Pakistan af te wenden.

 Ahmed Rashid werd wereldberoemd met zijn boek Taliban. Militante islam, olie 
en fundamentalisme in Centraal-Azië. Dat boek verscheen begin 200� en was het 
resultaat van twintig jaar eenzame journalistieke arbeid in een hoek van de wereld 
waar steeds minder belangstelling voor was. Tot �� september van dat jaar. Zijn 
volgende boek Jihad. De opkomst van het moslimfundamentalisme in Centraal-Azië 
ging dieper in op het belang van islamistische bewegingen in onder andere 
Pakistan en Oezbekistan voor de geopolitiek in de 2�ste eeuw. Dit jaar verscheen 
het monumentale De dreiging van chaos. De crisis in Afghanistan, Pakistan en 
Centraal-Azië, waarin Rashid uitlegt waarom het na 200� fout liep in de regio.

Ahmed Rashid schrijft regelmatig voor de New York Review of Books, BBC, 
International Herald Tribune en Washington Post. 

Jef Lambrecht is VRT-journalist en zorgde gedurende meer dan twintig jaar 
voor berichtgeving over Afghanistan en Pakistan op de radio. Onlangs verscheen 
zijn boek De heilige wereldoorlog. Halfweg de kruistocht tegen het moslimterrorisme, een 
caleidoscopische analyse van het turbulente wereldnieuws uit het ruimere 
Midden-Oosten. Dat boek is het sluitstuk van de journalistieke trilogie waarin 
eerder IX-XI, hoe 11 september mogelijk werd (2002) en De Zwarte Wieg. Irak, nazi’s en 
neoconservatieven (2003) verschenen.
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1. De impasse in afghanistan
 door Ahmed Rashid

Op 5 augustus 2009 werd Baitullah Mehsud, de machtige en meedogenloze 
commandant van de Pakistaanse taliban, in Zuid-Waziristan gedood bij een 
Amerikaanse raketaanval. Hij was in behandeling voor nierproblemen en lag te rusten 
op het dak van het huis van de vader van zijn jonge tweede vrouw. Rond één uur ’s 
nachts trof de raket, afgevuurd vanuit een Amerikaans onbemand vliegtuig, het huis. 
Het lichaam van Mehsud werd in stukken gereten en ook zijn vrouw, haar ouders en 
zeven lijfwachten kwamen om het leven.

De dood van Mehsud was de eerste grote doorbraak in de strijd tegen 
extremistische leiders in Pakistan sinds 2003, toen verschillende topfiguren van Al-
Qaeda die in het land gevestigd waren, werden gedood of gevangengenomen. 
Sindsdien veroverden de strijders van Mehsud, waarvan het aantal op 20.000 geschat 
werd, vrijwel de totale controle over de zeven Pakistaanse tribale gebieden die aan 
Afghanistan grenzen en samen de Federal Administered Tribal Areas (FATA) vormen.

De Pakistaanse taliban bestaan uit ongeveer twee dozijn tribale groepen van 
Pasjtoenen. De dood van Mehsud leidde bij hen tot een intense strijd over het 
leiderschap. Dit bood de CIA en de Pakistaanse militaire inlichtingendiensten, de 
Interservice Pakistan Intelligence of ISI, de gelegenheid om acties te ondernemen tegen de 
extremisten. In april en mei werden militante groepen verjaagd uit de Swatvallei – die 
niet in de tribale gebieden zelf ligt, maar ten noorden van de hoofdstad Islamabad. 
Sinds augustus treedt het Pakistaanse leger met meer overtuiging op tegen de 
Pakistaanse taliban. Midden augustus werden twee naaste medewerkers van Mehsud 
gearresteerd, de eerste in de tribale gebieden, de tweede in Islamabad, waar hij verbleef 
voor medische verzorging. De VS dringt er bij Pakistan op aan de druk op de taliban op 
te voeren door een offensief in het zuidelijke deel van de tribale gebieden te beginnen, 
eerst in Zuid-Waziristan om de Pakistaanse taliban uit te schakelen en daarna in Noord-
Waziristan, waar leiders van Al-Qaeda en van de Afghaanse taliban hun basis hebben.
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In Noord-Waziristan zijn er twee belangrijke netwerken van de Afghaanse taliban. 
Het ene wordt geleid door de Pasjtoen krijgsheer Jalaluddin Haqqani en zijn zoon 
Sirajuddin Haqqani, het andere door de moslim-extremist Gulbuddin Hekmatyar. Ze 
staan sinds de jaren �970 op de loonlijst van de Pakistaanse ISI en kregen van die 
diensten alle bewegingsvrijheid. In Noord-Waziristan leven ook militanten van Al-
Qaeda en militante groepen van Pakistaanse Punjabi’s. Die laatsten voeren van daaruit 
terroristische aanvallen uit op India en Afghanistan. 

De grote vraag is of het Pakistaanse leger en de ISI, die sinds 200� afwisselend steun 
hebben verleend aan Afghaanse en Pakistaanse taliban, nu een strategische ommezwaai 
zullen maken. Zullen zij nu beslist en doortastend optreden, niet alleen tegen de 
Pakistaanse taliban maar ook tegen de Afghaanse en tegen Al-Qaeda? Tot nu toe heeft 
het Pakistaanse leger de Afghaanse taliban altijd gezien als een strategisch wapen in 
zijn strijd tegen India en andere regionale rivalen om invloed te verwerven in 
Afghanistan.

Voor de VS en de wereld is het van levensbelang om succes te boeken bij het 
uitschakelen van de terroristische netwerken, zeker nu de fraude bij de presidents-
verkiezingen in Afghanistan heeft geleid tot een diepe politieke en veiligheidscrisis 
voor de Afghaanse en westerse militairen in het land. De bewijzen voor fraude stapelen 
zich op, met bijvoorbeeld videobeelden op het internet die tonen hoe een lokale 
verantwoordelijke voor het verkiezingsproces stembiljetten in een stembus propt.

het geVeCht oM De BUit in De tRiBaLe 
geBieDen

Baitullah Mehsud werd de meest gezochte leider nadat talibanstrijders die met hem 
een coalitie hadden gevormd, in april de controle over de Swatvallei veroverden. Ze 
werden in juni door het leger verdreven, na hevige gevechten waarbij 3�2 soldaten, 
2000 militanten en een onbekend aantal burgers werden gedood. Mehsud werd ook een 
doelwit voor de onbemande Amerikaanse vliegtuigen nadat de VS vorig jaar besliste de 
Pakistaanse leiders van de taliban in het vizier te nemen, samen met de leiders van de 
Afghaanse taliban en van Al-Qaeda. 

Mehsud was een vertrouweling van Osama bin Laden, van Mullah Omar, de leider 
van de Afghaanse taliban en van Jaladuddin Haqqani. Hij leverde hun strijders en 
faciliteiten voor hun operaties. Door zijn acties tegen het Pakistaanse leger en door zijn 
invloed in de tribale gebieden uit te breiden, creëerde hij een zone waarin Al-Qaeda en 
de Afghaanse taliban ongestoord konden opereren en strijders rekruteren voor hun 
oorlog in Afghanistan. 

Enkele van Mehsuds innovaties waren een zeer efficiënt systeem om zelfmoord-
terroristen op te leiden – sommigen onder hen nauwelijks elf jaar oud – en de massale 
productie van landmijnen en andere explosieven voor gebruik in Afghanistan en 
Pakistan. Hij leidde ook een crimineel netwerk van ontvoeringen. Het losgeld leverde 
hem een oorlogskas van verscheidene tientallen miljoenen dollar op. Zeventig 
vooraanstaande Pakistani werden dit jaar gekidnapt; het losgeld liep soms op tot één 
miljoen dollar en werd in de tribale gebieden overhandigd.
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Omdat de controle over veel geld, strijders en grondgebied op het spel stond, kwam 
het tot een hevige strijd tussen verschillende tribale Pasjtoen leiders om de opvolging 
van Mehsud als leider van de Pakistaanse taliban. De opvolging werd ook zwaar 
beïnvloed door Al-Qaeda en de Afghaanse taliban. Mullah Omar en Sirajuddin Haqqani 
stuurden verschillende delegaties naar Zuid-Waziristan om de Pakistaanse 
talibanleiders te beïnvloeden.

Op 26 augustus werd uiteindelijk een nieuwe overeenkomst over de 
machtsverdeling bereikt tussen de twee belangrijkste kandidaten. Hakimullah Mehsud, 
28 jaar oud en een meedogenloze beschermeling van Mehsud, die de 
verantwoordelijkheid opeiste voor een reeks bomaanslagen begin dit jaar, werd de 
nieuwe leider van de Pakistaanse taliban. Zijn belangrijkste rivaal, Waliur Rehman, die 
in het verleden optrad als assistent van Mehsud, kwam aan het hoofd van de taliban in 
Zuid-Waziristan, waar het grootste deel van de strijders gevestigd zijn. Beide mannen 
stelden een nieuwe bommencampagne in Pakistan en meer steun aan de Afghaanse 
taliban in het vooruitzicht. Het waren geen ijdele woorden! Op 27 augustus viel een 
zelfmoordterrorist een politiepost in Torkham aan en doodde daarbij 22 mensen. 
Torkham is een belangrijke stad op de grens tussen Afghanistan en Pakistan, gelegen 
aan een weg die de NAVO vaak gebruikt. Drie dagen later, op 30 augustus, doodde een 
andere zelfmoordterrorist �5 politiemannen in Swat.

De heRoVeRing Van De sWatVaLLei
Onder de nieuwe leiding zullen de Pakistaanse taliban een grote bedreiging blijven 

vormen voor de burgerregering van president Asif Ali Zardari en voor de militaire 
leiders, die de echte machthebbers zijn in Pakistan. De recente campagne tegen de 
opstandelingen in de Swatvallei was het eerste succes voor het leger sinds 200�. 
Daardoor konden meer dan twee miljoen mensen die de regio waren ontvlucht, naar 
huis terugkeren. In Mingora, de belangrijkste stad van de vallei, zijn de winkels 
opnieuw open. In honderden scholen die door de taliban verwoest waren, wordt in 
tenten opnieuw les gegeven.

Maar de campagne in de Swatvallei heeft niet alle twijfels uit de weg geruimd. Geen 
enkele van de twintig militante commandanten die daar actief waren, zijn gedood of 
gevangengenomen. De lokale talibanleider Maulana Fazlullah is ook nog op vrije 
voeten, hoewel hij vermoedelijk zwaar gewond is. Tegen eind augustus hernamen de 
taliban de aanvallen op scholen en politieposten en bewezen daarmee dat nog veel 
strijders in de bergen verborgen zitten.

Het leger heeft duidelijk een nieuwe en hardere houding tegenover de taliban 
aangenomen en in de tribale gebieden werken de CIA en de ISI nu meer samen. 
Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben daarvoor hun waardering uitgesproken. 
Richard Holbrooke, de Speciale Gezant van de Verenigde Staten voor Afghanistan en 
Pakistan, bezocht Islamabad midden augustus. Hij zei me dat de nieuwe houding van 
Pakistan in de strijd tegen de taliban zeer welkom is, maar dat het leger nu in Zuid-
Waziristan de talibanmilitanten moet verdrijven, net zoals het in de Swatvallei heeft 
gedaan. Het Amerikaanse leger levert Pakistan op beperkte schaal nieuwe wapens en 
geld voor die operatie.
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In augustus kwamen ook nog andere westerse functionarissen in Islamabad 
dezelfde boodschap brengen. Onder hen de Britse minister van Buitenlandse Zaken 
David Milliband en twee Amerikaanse topgeneraals: David Petraeus, stafchef van het 
Amerikaanse Centrale Commando, en Stanley McChrystal, de nieuwe bevelhebber van 
de Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan. Zij drongen er allemaal op aan dat 
de Pakistaanse regering de gelegenheid zou benutten om een beslissend offensief te 
voeren tegen de terroristische schuilplaatsen in de tribale gebieden en in Waziristan.

Maar de Pakistaanse generaals maakten overduidelijk dat zij er niet aan dachten 
Zuid-Waziristan nu binnen te trekken. Na een ontmoeting met Holbrooke op �8 
augustus zei luitenant-generaal Nadeem Ahmad, de hoogste legerofficier in het gebied, 
dat het “maanden kan duren om een grondoffensief te beginnen”. Volgens Ahmad kan 
het leger nu alleen de bevoorrading van de militanten in Zuid-Waziristan bemoeilijken 
door de wegen af te sluiten en de schuilplaatsen van de terroristen met vliegtuigen en 
kanonnen te bestoken, maar dan wel van buiten Zuid-Waziristan.

Het leger verkiest te wachten op wat er verder in Waziristan en ook in Afghanistan 
zal gebeuren. Het aarzelt de tribale gebieden binnen te dringen. De talibanstrijders 
hebben grote tactische voordelen in het bergachtige gebied en het leger heeft daar sinds 
200� voortdurend het onderspit moeten delven. Pakistan beperkt zich ertoe de taliban 
min of meer ter plaatse te houden, zonder hen uit te schakelen. Maar dat is niet genoeg 
voor de westerse politieke en militaire leiders, omdat de NAVO-troepen in Afghanistan 
onder druk blijven staan door een instroom van mannen, militair materiaal en 
zelfmoordterroristen vanuit de tribale gebieden in Pakistan.

Hoge Pakistaanse functionarissen verklaren dat zij slechts een nieuwe strategie 
tegen de taliban kunnen aannemen wanneer India zijn huidige beleid tegenover 
Pakistan en Kasjmir wijzigt. Het offensief in de Swatvallei was een succes omdat 
Pakistan troepen kon inzetten die waren aangevoerd vanuit het grensgebied tussen 
India en Pakistan. Daar is 80% van de Pakistaanse militairen gelegerd. Een Pakistaans 
offensief in de tribale gebieden is enkel mogelijk wanneer de relaties met New Delhi 
verbeter worden met Amerikaanse hulp, zodat Pakistan nog meer troepen van zijn 
grens met India kan wegtrekken.

Maar India is niet geneigd behulpzaam te zijn. Eerste minister Manmohan Singh zei 
op �7 augustus dat terroristische groepen die in Pakistan gevestigd zijn, nieuwe 
aanvallen tegen India beramen. In november 2008 pleegde Lashkar-e-Taibi (het Leger 
van de Zuiveren) een reeks aanslagen in Mumbai. Daarbij vielen toen �66 doden. We 
moeten wel een onderscheid maken tussen Lashkar en de taliban. De groep is vooral 
actief tegen doelwitten in India en Kasjmir. Indiase functionarissen zeggen dat Hafiz 
Saeed, de leider van Lashkar die ongestoord in Lahore in Pakistan woont, het brein is 
achter de aanslagen in Mumbai. Zij vragen dat hij voor het gerecht wordt gebracht.

Maar Pakistan weigert op te treden tegen Lashkar of Hafiz Zaeed gevangen te 
nemen. Lashkar is de best georganiseerde en meest gedisciplineerde en loyale groep 
van alle jihadi’s die de Pakistaanse inlichtingendienst ISI sinds �980 heeft getraind en 
gesponsord. De groep heeft zijn acties altijd veeleer gericht tegen India dan tegen het 
Pakistaanse leger. Het Pakistaanse leger zal alles doen om Lashkar in bescherming te 
nemen, zolang het gelooft dat er een dreiging vanuit India blijft bestaan. Overigens is 
de blijvende Pakistaanse steun aan de Afghaanse taliban gebaseerd op het strategische 
doel om de invloed van India in Afghanistan tegen te gaan en op het behoud van een 
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strijdmacht op wie Pakistan kan rekenen, voor het geval dat de Amerikanen 
Afghanistan zouden verlaten.

Kortom: de strategie van de Pakistaanse militairen om op selectieve wijze gebruik te 
maken van islamitische extremisten als instrument in het beleid tegenover India en om 
invloed in Afghanistan te behouden, zal niet vlug veranderen. De regering van Obama 
probeert geen terrein te verliezen en geleidelijke verandering in de houding van 
Pakistan te bevorderen. Zij blijft de Pakistaanse leiders steunen, in de hoop dat zij hen 
van koers kan laten veranderen. Elke week landt een hoge Amerikaanse functionaris in 
Islamabad om er de Amerikaanse zaak te bepleiten.

De VeRkieZingen in afghanistan
 De Afghaanse taliban hebben in Pakistan veilige schuilplaatsen gevonden en 

konden daardoor opnieuw een invloedsfeer in Afghanistan uitbouwen, consolideren en 
uitbreiden. Dat verklaart deels het groeiende aantal doden onder de NAVO-soldaten in 
dat land. Maar de taliban zijn niet de voornaamste oorzaak voor de politieke crisis die is 
ontstaan na de presidentsverkiezingen van 20 augustus.

Amerikaanse functionarissen vertelden me in april 2008 dat president Bush van zijn 
militaire commandanten de waarschuwing had gekregen dat de situatie in Afghanistan 
van kwaad naar erger evolueerde. Er waren meer manschappen en meer geld nodig en 
de heropbouw van het land was tot stilstand gekomen. Er moest druk worden 
uitgeoefend op Pakistan en de verkiezingen in Afghanistan van april 2009 zouden beter 
voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Bush negeerde al die adviezen en vroeg de 
Afghanen enkel de verkiezingen uit te stellen tot augustus 2009. Alle andere problemen 
liet hij na aan zijn opvolger. 

Toen Barack Obama in januari het presidentschap overnam, was de crisis nog 
verergerd. Pakistan en Afghanistan werden onmiddellijk de belangrijkste prioriteiten in 
Obama’s buitenlandse beleid. Hij stuurde 2�.000 bijkomende soldaten, beloofde 
tientallen miljarden dollar om de Afghaanse veiligheidstroepen op de been te helpen en 
de economische ontwikkeling te versnellen en stuurde tientallen burgerdeskundigen 
om het land weer op te bouwen. Hij heeft geprobeerd het antidrugbeleid efficiënter te 
maken en naburige landen te betrekken bij de zoektocht naar een regionale oplossing. 
Het is een assertieve en mogelijk ook succesvolle strategie, maar de regering Obama 
heeft de tijd noch de middelen om ze door te voeren.

Gretchen Peters illustreerde onlangs nog de ernst van het opiumprobleem. In haar 
boek Seeds of terror beschrijft ze hoe de opiumverkoop sinds 200� vermenigvuldigd is, 
bij gebrek aan een coherente strategie van de kant van de VS of als gevolg van 
voortdurende onenigheid over de te volgen strategie tussen de VS en zijn NAVO-
bondgenoten, in het bijzonder Groot-Brittannië. Bush weigerde de Amerikaanse 
militairen – de enige troepenmacht met genoeg militaire slagkracht – in te zetten om 
drugtransporten in Afghanistan te verbieden of de leiders van de trafiek aan te houden 
of te doden, hoewel velen van hen gemakkelijk te identificeren zijn. Pas vorig jaar 
stemde het Ministerie van Defensie ermee in om militairen in te zetten voor deze 
doelen. De voorbije zes maanden hebben speciale Amerikaanse eenheden en Afghaanse 
commando’s een reeks acties uitgevoerd: ze onderschepten grote hoeveelheden opium, 
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ze namen chemische stoffen in beslag die nodig zijn voor de productie van de drug en 
zette heel wat trafikanten gevangen. Afghanistan levert vandaag 93% van alle heroïne 
in de wereld. Peters bewijst overduidelijk dat de opium alle aspecten van het leven in 
Afghanistan domineert, zowel voor de boeren die de grondstof leveren als voor de 
taliban en andere lokale machthebbers, de leiders van de drugkartels en hun 
bondgenoten in de regering.

De meeste aandacht ging dit jaar naar de voorbereiding van de verkiezingen en 
pogingen om de veiligheid van kandidaten en kiezers zoveel mogelijk te verzekeren. 
Alle andere dringende problemen raakten daardoor op de achtergrond. In 
privégesprekken heeft Holbrooke zijn spijt uitgedrukt over het feit dat de verkiezingen 
de aandacht hebben afgeleid van Obama’s nieuwe strategie. Op het thuisfront heeft de 
president niet de tijd gehad om de publieke opinie te bewijzen dat hij het juiste beleid 
heeft gekozen en nu zijn de verkiezingen zelf door de fraude in diskrediet gebracht.

Een andere complicatie voor Obama is de verzuurde relatie tussen de VS en de 
Afghaanse president Hamid Karzai. In het voorjaar was die ervan overtuigd dat Obama 
en Holbrooke hem wilden vervangen en dat ze de verkiezingen wilden laten doorgaan 
onder een interim-president. Dat was nooit het geval, maar Karzais paranoia haalde de 
bovenhand – zijn angst werd nog versterkt door sommige van zijn raadgevers en 
broers, die fantastische samenzweringstheorieën over de Britse en Amerikaanse 
bedoelingen verspreidden.

Aanhangers van de president hebben deels de verkiezingen vervalst omdat Karzai 
ervan overtuigd was dat de Amerikanen een van zijn twee belangrijkste tegenstanders 
steunden: Abdullah Abdullah of Ashraf Ghani Ahmadzai – ook dat was niet het geval. 
Integendeel: na zoveel mensen en geld in Afghanistan te hebben geïnvesteerd, hebben 
Obama en Holbrooke alle reden om te verzekeren dat de resultaten van de verkiezingen 
betrouwbaar zijn. Maar intussen is het overduidelijk dat de flagrant vervalste 
verkiezingen de positie van de Afghaanse regering en van haar westerse bondgenoten 
hebben ondermijnd. Het geloof van de Afghanen in de democratie is ondermijnd en de 
taliban hebben nu meer redenen om te geloven dat zij aan de winnende hand zijn.

De taliban zijn het grootste deel van dit jaar in Afghanistan in het offensief geweest. 
In 2003 controleerden zij 30 van de 36� districten. Volgens Anthony Cordesman, een 
militair expert en adviseur van generaal McChrystal, waren zij op het einde van 2008 de 
baas in �6� districten. Tussen oktober 2008 en april 2009 steeg het aantal aanvallen met 
60%. In augustus stierven �7 Amerikaanse soldaten. Die maand was de dodelijkste 
maand tot nu toe voor het Amerikaanse leger in de Afghaanse oorlog. In juli werden �� 
VS-soldaten gedood. Bovendien openden de taliban in augustus nieuwe fronten in het 
noorden en het westen van het land, waar zij tot nu toe weinig aanwezig waren. Die 
acties waren een onderdeel van een goed geplande antiverkiezingsstrategie. Op de dag 
van de verkiezingen zelf vuurden de taliban 57 raketten af op Kunduz, een stad die tot 
dan toe tot de veiligste steden in Afghanistan gerekend werd. Het Amerikaanse leger 
erkent de ernst van de toestand: “De situatie is ernstig en gaat nog achteruit. De 
opstand van de taliban is nu beter georganiseerd en meer gesofisticeerd…”, zo 
verklaarde admiraal Mike Mullen, voorzitter van de verzamelde stafchefs van het 
Amerikaanse leger, op 23 augustus aan CNN.

Zowel voor als na de verkiezingen waren er overduidelijk talibanaanvallen tegen de 
Afghaanse steden, met inbegrip van Kaboel en Kandahar. Daarbij werden listige 
hinderlagen gelegd, veiligheidstroepen aangevallen en werd uitvoerig gebruikt 
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gemaakt van explosieven. Een maand voor de verkiezingen waren duizenden 
Amerikaanse, Britse en Afghaanse militairen een offensief gestart in de zuidelijke 
provincie Helmand. Dat was bedoeld om grondgebied te herwinnen, de aanvoerroutes 
van de taliban vanuit Pakistan te blokkeren en de dorpelingen te bevrijden uit de greep 
van de taliban, zodat zij zouden kunnen stemmen. Maar in het grootste deel van 
Helmand en Kandahar schatten westerse waarnemers de opkomst bij de verkiezingen 
op niet meer dan een tot vijf procent geschat, tot in de late uren van 20 augustus het 
aanvoeren van vervalste stembiljetten ten gunste van Karzai begon. Volgens westerse 
diplomaten creëerden aanhangers van Karzai honderden nepstembureaus, waar 
duizenden stemmen ten voordele van de zittende president werden geteld. In één 
zuidelijk district werden de stembureaus gesloten en werden 23.900 stemmen aan 
Karzai toegekend. In Babaji, een stad in Helmand die de Britten hadden heroverd en 
waarbij vier doden waren gevallen, gingen slechts �5 van de 80.000 kiesgerechtigden 
stemmen. De Britten verloren 37 soldaten in de zes weken durende campagne in 
Helmand en �50 soldaten werden gewond – allemaal om de verkiezingen in veiligheid 
te kunnen laten doorgaan. Onder zulke omstandigheden zal het moeilijk zijn het moreel 
van de westerse troepen hoog te houden.

De taliban hadden ermee gedreigd de verkiezingen te laten mislukken en ze zijn 
daar in grote mate in geslaagd, omdat een groot deel van de bevolking te bang was om 
naar de stembus te gaan. De opkomst ligt naar schatting tussen de 30 en �0%, veel lager 
dan de 70% bij de verkiezingen in 200�. Op de verkiezingsdag waren er �00 aanvallen 
van de taliban op stembureaus en veel bureaus zijn zelfs nooit open gegaan.

hoe Was De VeRkieZingsfRaUDe 
MogeLiJk?

Naast Karzai namen nog veertig andere kandidaten aan de verkiezingen deel. Dr. 
Abdullah Abdullah, zijn belangrijkste concurrent, en andere kandidaten hebben een 
overweldigende hoeveelheid bewijzen van vervalsing voorgelegd. Eind augustus had 
de Commissie voor Verkiezingsbetwistingen niet minder dan 2500 klachten ontvangen, 
waarvan er meer dan 570 een rechtstreeks effect op de resultaten konden hebben. Het 
zal weken duren om die allemaal te onderzoeken.

Niettemin spraken de VS, de NAVO, de Europese Unie en de VN nauwelijks enkele 
uren na het sluiten van de stembureaus over een succesvolle operatie. De boodschap 
was natuurlijk aan de taliban gericht, die er dus niet in geslaagd waren de verkiezingen 
te laten mislukken. Maar hun woorden klonken vals en waren ontgoochelend voor de 
Afghanen, die meer geïnteresseerd waren in de betrouwbaarheid van de verkiezingen.

De fraude was erger dan verwacht. Er waren honderden buitenlandse waarnemers. 
Functionarissen van de VN en een Europese delegatie waren maanden tevoren al ter 
plaatse om eerlijke verkiezingen te garanderen. Abdullah Abdullah schetste een zwart 
toekomstbeeld voor Afghanistan indien het Westen de fraude niet zou erkennen. “Het 
staat als een paal boven water dat de grondvesten van dit land door de fraude 
ondergraven zijn en dat kan alle mogelijke gevolgen hebben, met inbegrip van 
verregaande instabiliteit. Het klopt dat de taliban de eerste bedreiging vormen, maar 
een regering zonder geloofwaardigheid is zonder twijfel de tweede”, zei hij op 29 
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augustus tegen journalisten in Kaboel. Maar toch was de hele westerse gemeenschap 
blijkbaar in slaap gevallen. En in feite was de basis voor de verkiezingsfraude al 
maanden eerder gelegd, toen Karzai allianties sloot met regionale krijgsheren, 
drugtrafikanten en topambtenaren in de provincies die bang waren om illegale 
geldbronnen te verliezen.

De grootste vergissing van de Verenigde Naties bestond erin dat zij de verkiezingen 
lieten organiseren door een Onafhankelijke Verkiezingscommissie die geleid werd door 
Afghanen en dat ze niet zoals in 200� zelf het roer in handen hadden genomen. De 
commissieleden waren schatplichtig aan Karzai, die hen benoemde. Op 8 september 
verklaarde een door de VN gesteunde commissie dat er “duidelijke en overtuigende 
bewijzen van fraude” waren. Zij beval een gedeeltelijke hertelling van de resultaten, 
waaruit toen bleek dat Karzai 5�% van de stemmen had gehaald. Als Karzai bij de 
definitieve telling geen 50% van de stemmen haalt, komt er in oktober een tweede 
ronde. Maar als hij wel 50% toegewezen krijgt, zal zijn geloofwaardigheid bij veel 
Afghanen onherroepelijk geschonden zijn en zal tegelijk de geloofwaardigheid van de 
VS en andere landen die zich achter de verkiezingen hebben geschaard, zo mogelijk nog 
sterker gehavend zijn.

Een tweede stemronde in oktober 2009 zou enerzijds het geloof in het 
democratische proces kunnen herstellen, indien het verschil tussen beide kandidaten 
klein is, maar zou het land anderzijds enkele maanden verlammen. In die tijd kunnen 
de etnische spanningen toenemen. Karzai is een Pasjtoen en de moeder van Abdullah is 
een Tadzjiek. En dan vallen er lokale conflicten, moorden en ernstige schendingen van 
de wetten en de openbare orde te verwachten – de taliban zullen intussen de 
democratie blijven veroordelen als een samenzwering van de ongelovigen. De beste 
optie voor de VS is Karzai ervan te overtuigen dat hij een stap opzij moet zetten en een 
regering van nationale eenheid moet aanvaarden, waarvan Abdullah en andere 
kandidaten van de oppositie deel uitmaken.

In Washington krijgt president Obama kritiek van de linkerzijde van de Democraten 
– die hem verwijten een nieuwe oorlogspresident te zijn – en van rechtse Republikeinen 
die zijn plannen voor Afghanistan te verregaand vinden. De Amerikanen beginnen 
genoeg te krijgen van een oorlog die nu al langer duurt dan de Amerikaanse deelname 
aan de twee grote wereldoorlogen samen. Voor het eerst spreekt een meerderheid in 
opiniepeilingen zich uit tegen Obama’s beleid in Afghanistan. Maar om dat beleid enige 
kans op succes te geven, is een ernstig engagement voor minstens drie jaar nodig. 
Democratische politici wensen resultaten te zien voor de parlementsverkiezingen van 
november 20�0. Dat is mogelijk noch realistisch. De taliban weten dat de Democraten in 
tijdnood raken. Het plan van Obama neemt Afghanistan voor het eerst sinds 200� 
ernstig. Om te slagen is binnenlandse en internationale steun nodig en die zijn allebei 
onzeker.

Nadat Obama 2�.000 bijkomende militairen naar Afghanistan stuurde, zijn er nu 
�00.000 westerse militairen in het land, waarvan 68.000 Amerikanen. Generaal 
McChrystal zal waarschijnlijk nog meer troepen vragen. Het plan van Obama wil de 
veiligheid in Afghanistan verzekeren door de sterkte van het Afghaanse leger te 
verdubbelen tot 2�0.000 militairen en daarnaast de getalsterkte van de politie op �60.000 
te brengen. Maar die doelstellingen kunnen niet bereikt worden voor 20��, als ze al 
kunnen gerealiseerd worden. De militaire operatie in Afghanistan kost de berooide 
Amerikaanse belastingbetaler nu vier miljard dollar per maand.
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Er zijn in het gebied heel wat mensen die beginnen vrezen dat de VS en de NAVO 
zich de volgende maand zullen beginnen terugtrekken, zelfs als hun opdracht niet 
volledig vervuld is. Dat zou bijna zeker leiden tot de triomfantelijke terugkeer van de 
taliban in Kaboel. Al-Qaeda zou een sterkere positie verwerven om zijn terroristische 
aanvallen overal ter wereld te lanceren. De Pakistaanse taliban zouden in staat zijn 
grote delen van Pakistan te ‘bevrijden’. De strategie van de taliban om de Amerikaanse 
aanwezigheid in het land gewoon ‘uit te zitten’, lijkt nu meer kans op succes te hebben 
dan ooit tevoren.

Om al deze redenen is het belangrijk te erkennen dat de westerse troepen de situatie 
in Pakistan moeten ophelderen en de toevluchtsoorden van zowel de Pakistaanse als de 
Afghaanse taliban in dat land moeten vernietigen als zij in Pakistan opnieuw het 
initiatief in handen willen nemen. De Pakistaanse militairen zullen wachten tot de 
Amerikanen helemaal hopeloos worden en dan een prijs eisen – en die zal uitgedrukt 
worden in financiële en militaire hulp.

BaLoetsJistan
Pakistan wordt vaak omschreven als een potentieel mislukte staat, die op de rand 

van de afgrond staat. Maar als het land over de rand gaat en effectief een mislukte staat 
wordt, zal dat niet in de eerste plaats de schuld zijn van de taliban. Er is een andere en 
minder bekend probleem dat het Westen op berekende wijze miskent: de 
afscheidingsbeweging in Baloetsjistan. Dit vraagstuk staat goed beschreven in het beste 
hoofdstuk van een nieuw boek over Pakistan van de hand van Nicholas Schmidle.

Baloetsjistan is qua oppervlakte de grootste provincie van Pakistan. Het omvat �8% 
van het grondgebied en deelt een lange grens met het zuiden van Afghanistan. Het is 
een ruw land van bergen en woestijnen, met slechts twaalf miljoen inwoners. Sinds de 
vorming van de staat Pakistan in �9�7 zijn de inwoners van Baloetsjistan vrijwel 
permanent in opstand geweest. Zij beschuldigen het Pakistaanse leger van chauvinisme 
en de miskenning van hun rechten en ze vinden dat het leger de provincie Punjab 
bevoordeelt, die met 86 miljoen inwoners qua bevolking de grootste provincie van 
Pakistan is.

In vijf grote opstanden hebben de Baloetsji’s meer autonomie, een groter deel van 
de opbrengst van de aardgasproductie, middelen voor economische ontwikkeling en 
waarachtige politieke vertegenwoordiging geëist. De vijfde opstand is begonnen in 2005 
en heeft sindsdien enkel aan intensiteit gewonnen door de brutale repressie en de 
honderden ‘verdwijningen’ van nationalistische Baloetsji’s, waarvoor het leger onder de 
vorige president Pervez Musharraf verantwoordelijk is.

Vele jonge Baloetsji’s eisen nu hun eigen staat. Bij de start van het nieuwe schooljaar 
in augustus weigerden veel studenten de Pakistaanse vlag te groeten of het volkslied te 
zingen. Schoolhoofden die geen Baloetsji waren, werden dezelfde maand door de 
guerrilla vermoord. Dat leidde tot paniek bij migranten uit de Punjab die zich in 
Baloetsjistan hebben gevestigd. Mir Suleiman Dawood is Khan van Kalat, de hoogste in 
rang onder de leiders van de stammen – zijn voorouders stonden aan het hoofd van een 
onafhankelijk Baloetsjistan. Hij kondigde op �� augustus de vorming van een ‘Raad 
voor een onafhankelijk Baloetsjistan’ aan. Hij weigerde elke vorm van verzoening met 
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de regering van Pakistan, tenzij er internationale bemiddelaars van de VN bij betrokken 
zouden zijn. Volgens mensenrechtenactivisten zijn honderden Baloetsjistaanse 
nationalisten verdwenen. Zij zouden in het geheim zijn gearresteerd en gefolterd door 
het leger, maar elk spoor ontbreekt.

Schmidle ontmoette de Khan en andere Baloetsjistaanse hoofden. Het vergde moed 
om hen op te zoeken, want ze worden gezocht door het Pakistaanse leger. Hij schrijft: 
“Eind 2006 was vrijwel elke nationalistische leider in Baloetsjistan gedood, gearresteerd 
of onder huisarrest geplaatst”. De Khan van Kalat beschrijft de minerale rijkdommen 
van Baloetsjistan in de volgende bewoordingen: “Wij leven op goud, maar elke keer dat 
wij onze stem verheffen en om compensatie vragen, worden wij bloedig afgestraft”.

De burgerregering van president Zardari sloot in 2008 een akkoord over een staakt-
het-vuren met de guerrilla, maar daarop volgden geen ernstige onderhandelingen, met 
als gevolg dat de guerrilla-aanvallen werden hervat. In het verleden hebben de 
Pakistaanse militaire leiders altijd geweigerd te erkennen dat het land een multi-
etnische en multireligieuze staat is. Maar het beleid van een sterk gecentraliseerd leger 
heeft geen resultaten opgeleverd. Het onvermogen om dit te erkennen, leidde in �97� 
tot het verlies van Oost-Pakistan, nu Bangladesh. Het kan morgen ook tot het verlies 
van Baloetsjistan leiden.

Schmidle heeft in zekere zin een soort ‘schelmenroman’ geschreven over het 
Pakistan van vandaag. Zoals een goede filmregisseur toont hij buitengewone beelden 
van de politieke chaos en van het geweld, afgewisseld met dialogen, krachtige acteurs 
en nauwkeurige close-ups van bad guys zoals Maulana Fazlullah, de leider van de 
taliban in de Swatvallei – “een kleine man met grote openingen tussen de tanden, 
golvend haar, een grote zwarte tulband en een belachelijke glimlach.

Maar zoals in vele films kent ook Schmidles boek geen coherent einde. Elk 
hoofdstuk bevat een afzonderlijke scène of onderwerp maar er is loopt rode draad door 
de hoofdstukken. In feite onderscheidt het boek zich amper van goede recente westerse 
journalistiek over Pakistan. Het proza van Schmidle is bijwijlen briljant, maar de 
schrijver slaagt er niet in om de trends aan te geven die onder de oppervlakte in 
Baloetsjistan leven en het boek bevat ook niet de nodige diepgaande analyses.

Al op bladzijde 8 beschrijft Schmidle zijn aankomst in Pakistan met een ‘analyse’ 
die we de voorbije drie jaar in elk Amerikaans magazine konden lezen – Pakistan als de 
gevaarlijkste plek op aarde: “ … Er zijn enkele essentiële dingen die we over Pakistan 
moeten weten: het leger heeft altijd de macht, de inlichtingendiensten zijn 
alomtegenwoordig, het gevaar bestaat dat de islamisten de macht zullen overnemen, 
etnische problemen kunnen tot de balkanisering van het land leiden, corruptie 
ondergraaft elke vorm van samenwerking tussen mensen… en dat alles in combinatie 
met een weliswaar nog bescheiden arsenaal van kernwapens maakt van Pakistan het 
meest disfunctionele en gevaarlijkste land ter wereld.”

Na zo een inleiding – die niet meer is dan de zoveelste bevestiging van wat voor de 
hand ligt – verwacht  je als lezer enkele diepere inzichten. Maar aan het einde van het 
boek stelt Schmidle nog altijd dezelfde vragen, waarop hij geen antwoorden heeft 
gevonden.

De politieke, sociale, economische en religieuze dynamiek die de samenleving in 
Pakistan kenmerkt, schijnt steeds complexer en onvatbaar en steeds minder oplosbaar 
te worden. Buitenlandse journalisten zouden niet al te veel belang moeten hechten aan 
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hun eigen avonturen of aan toevallige gebeurtenissen, maar dat is allerminst het geval 
met Schmidle. Hij begint zijn boek met een plastische beschrijving van zijn uitzetting uit 
Pakistan en waarschuwt de lezer dat het boek even veel over hemzelf als over Pakistan 
handelt. We komen veel te weten over zijn uiterlijk en lichaamsbouw– hij is �,85 meter 
groot en heeft blond haar – en over de persoonlijke dilemma’s die hem bezighouden: 
“Welke kleren zal ik aantrekken? Hoe moet ik mijn haar verven? Is het beter om me 
voor te doen als Canadees, of toch maar als Amerikaan?” Dergelijke bedenkingen zijn 
niet meer dan trivialiteiten.

Schmidle is de zoon van een generaal van de Amerikaanse marine. Hij is 
halverwege de twintig en getrouwd. Hij komt in februari 2006 in Pakistan aan met een 
studiebeurs van een denktank uit Washington. We moeten hem nageven dat hij snel 
Urdu leert en veel reist. Zijn verblijf in Islamabad valt samen met de meest tumultueuze 
gebeurtenissen in de geschiedenis van Pakistan onder het presidentschap van generaal 
Musharraf. Ontmoetingen met islamitische extremisten vormen de kern van zijn boek. 
Hij raakt bevriend met de bebrilde, schijnbaar vriendelijke, maar levensgevaarlijke 
religieuze leider Abdul Rashid Ghazi. Die leidt de radicale Rode Moskee in het centrum 
van Islamabad. Ghazi opent voor Schmidle de deuren tot de kern van het islamitische 
militantisme.

Ghazi zelf is een complex figuur. Hij loopt hoog op met zijn connecties met Al-
Qaeda en de vertrouwelijke informatie die hij daardoor te weten kwam. Ikzelf vond 
hem redelijk en pragmatisch. In zijn ogen zag ik het heilige vuur niet branden en in zijn 
retoriek was geen sprake van haatgevoelens. Hij legde me kalm uit hoe het toenemende 
anti-Amerikanisme in de wereld het gevolg was van het falen van de Verenigde Staten 
om op te treden als welwillende wereldleider. Ghazi kwam als een martelaar om het 
leven bij de bestorming van de Rode Moskee door het leger, dat eerst zes maanden had 
geaarzeld alvorens op te treden. Een honderdtal militanten kwamen om het leven, maar 
honderden van Ghazi’s volgelingen konden ontsnappen en ontpopten zich tot de 
zelfmoordterroristen die nu het hart van de Pakistaanse steden uiteenrukken.

De kracht van Schmidles boek ligt in zijn filmische beschrijvingen, bijvoorbeeld van 
een wijk in Karachi die wordt bestuurd door de politieke leider Altaf Hussein en zijn 
partij of van de Muttahida Quami Movement (MQM) die ijvert voor het behoud van de 
etnische identiteit van de Urdu-sprekende minderheid die vanuit India naar Pakistan is 
geëmigreerd. “Witte appartementsblokken lijnen de omliggende straten af. Op grote 
panelen zien we veel meer Altafs gezicht dan commerciële publiciteit. De wit-rood-
groen gestreepte vlag van MQM wappert aan verlichtingspalen, verkeerslichten en 
antennes van auto’s. Suzuki’s rijden rond een fontein zonder water – boven op de 
fontein staat een beeld van een vuist.” Maar jammer genoeg zijn sterke beschrijvingen 
niet voldoende. Of het leger van Pakistan en zijn politieke leiders de dreiging van de 
taliban en andere gewelddadige bewegingen – die zij zelf gedurende jaren hebben 
gesteund – zullen kunnen weerstaan, is een belangrijke kwestie die meer dan ooit moet 
worden opgelost, nu de situatie in Pakistan en Afghanistan verder achteruitgaat.

(10 september 2009)    
Deze tekst verscheen oorspronkelijk in de New York Review of Books 
van 8-21 oktober 2009. Vertaald en gepubliceerd met toestemming van de auteur.
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2. alweer een beslissend moment 
voor afghanistan en Pakistan

 door Jef Lambrecht

Vooraf:
De onderstaande tekst van Jef Lambrecht is afgewerkt op �6 oktober. De 

gebeurtenissen in Afghanistan en Pakistan zitten echter in een stroomversnelling, zodat 
een deel van de bedenkingen een week later alweer in een nieuw licht komen te staan. 
Op 20 oktober bezorgde Lambrecht deze twee bijkomende paragrafen. We zetten die 
bovenaan, om te voorkomen dat de lezer het gevoel krijgt dat de auteur de laatste 
ontwikkelingen niet gevolgd zou hebben. Tegelijk doen deze actuele bedenkingen niets 
af van de inzichten in de rest van  de tekst.

“Het offensief in Zuid-Waziristan is intussen volop aan de gang en in Afghanistan is 
de klachtencommissie tot het besluit gekomen dat Karzai niet herverkozen is.  Daardoor 
rijzen alweer nieuwe vragen.  De natuurelementen gaan spelen.  Het Pakistaans 
legeroffensief in Zuid-Waziristan, waar de Amerikanen op aandrongen, is volop aan de 
gang maar kan het met succes worden afgerond vooraleer de winter tegen eind 
november zijn intrede doet?  En zal het moreel van de troepen niet worden aangetast 
door tegenslagen, hinderlagen of een of meer verraderlijke acties van Hakimullah 
Mehsud of Kashmiri, de Oezbeken, al-Qaeda of de vele terreurgroepen die destijds door 
de ISI zijn opgeleid, hetzij in Waziristan zelf, hetzij daarbuiten in de grote steden van 
het land? Het lijkt me waarschijnlijk dat we tegen 28 oktober zicht hebben op hoe de 
operatie in Waziristan zal aflopen. 

In Afghanistan komt er dan toch een tweede stemronde, op 7 november.  Zal de 
opkomst groter zijn dan op 20 augustus?  In welke mate zullen de taliban de 
stembusgang kunnen verstoren of onmogelijk maken?   We beleven een bijzonder 
moment in dit lange verhaal en mogelijk het begin van een keerpunt.”
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fRaUDe BiJ De VeRkieZingen
Op 30 september, de dag dat MO* me vroeg om een bijdrage te leveren voor deze 

MO*paper, nam Peter Galbraight ontslag als assistent Speciaal Afgezant van de VN in 
Afghanistan. De reden voor dat plotselinge vertrek was een diepgaand meningsverschil 
met zijn onmiddellijke baas, Kai Eide, de Noorse diplomaat die algemeen secretaris Ban 
Ki-moon vertegenwoordigt. Volgens Galbraight bleef zijn baas nog lang na de 
verkiezingen in Afghanistan ontkennen dat er behoorlijk grote fraude had 
plaatsgevonden, waarbij “hij zelfs de extreme maatregel uitvaardigde dat VN-personeel 
niet over de zaak mocht discussiëren”. Hij voorkwam ook dat Galbraight en ander VN-
personeel acties konden ondernemen die de fraude hadden kunnen beperken of die de 
Afghaanse electorale instellingen beter in staat hadden kunnen stellen om erop te 
reageren. Die ernstige beschuldigingen werden door Ban Ki-moon op ongewoon 
scherpe wijze beantwoord, waarbij hij ook zijn volledige vertrouwen in Eide bevestigde.

Eide en Galbraight lagen al langer overhoop en nu Amerikaanse 
vertegenwoordigers in toenemende mate het idee aanvaardden dat Hamid Karzai 
zichzelf zou opvolgen, ondanks de vele onregelmatigheden, stond Galbraight in de kou 
en verkeerde hij in onmin met zowel de regering Obama als de VN. Hij was ervan 
overtuigd dat zonder de fraude een tweede ronde tegen Abdullah Abdullah 
onvermijdelijk zou zijn. Voor het kamp van Abdullah was de verwijdering van 
Galbraight dan ook een teken dat de fraude het gewonnen had van de wet.

De frauduleuze verkiezingen in Afghanistan kunnen de westerse interventie 
bijzonder veel schade berokkenen. Als de bevolking denkt dat haar regering niet enkel 
corrupt is maar ook nog op de loonlijst van de VS staat, zal dat zeker tot meer steun 
voor de taliban leiden.

De situatie zal verder verslechteren als er niet snel een oplossing komt om een 
geloofwaardige regering in Afghanistan te installeren. Karzai noch de Pakistaanse 
president of zijn voorgangers zijn wat je noemt volkshelden. En impopulaire leiders 
hebben de neiging te steunen of schimmige bondgenoten. Een gebrek aan vertrouwen 
in de autoriteiten in Kaboel (en Islamabad) zal de samenhang tussen de ISAF-partners 
verder wegspoelen – velen zijn de hele onderneming toch al beu. Een deel van het 
probleem is dat het Westen afhankelijk is van hen. Een ander deel is de wegsmeltende 
overtuiging onder de NAVO-landen dat de missie noodzakelijk is.

 

MoeiLiJke keUZes
De verkiezingen hebben de zaken moeilijker in plaats van gemakkelijker gemaakt 

voor Barack Obama, die een vraag van generaal McChrystal voor bijkomende 
gevechtstroepen aan het bestuderen was. “Als we er het komende jaar niet in slagen het 
momentum over te nemen, wordt het onmogelijk om de opstand neer te slaan”, 
waarschuwde McChrystal. Hij vraagt niet minder dan �0.000 bijkomende soldaten.

Obama werd verscheurd tussen een diepergaand engagement in wat nu al 
Amerika’s nieuwe Vietnam wordt genoemd en de roep van de publieke opinie en velen 
in zijn eigen partij om de troepen terug te trekken. Een meerderheid van Democraten 
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was gekant tegen een verdere toename van de militaire operaties in Afghanistan. Zij 
verkozen een snelle uitbreiding van de Afghaanse orde- en veiligheidsdiensten, om zo 
een ordentelijke terugtrekking te vergemakkelijken. Maar zelfs die optie was niet 
populair en was evenmin een gemakkelijke keuze, want de Afghaanse strijdkrachten 
zijn berucht om hun onbetrouwbaarheid, gebrek aan discipline, corruptie en omwille 
van het feit dat ze geïnfiltreerd zijn.

Binnen de Amerikaanse regering herformuleerde vicepresident Joseph Biden de 
doelstelling in Afghanistan als het verslaan van al-Qaeda. Volgens Biden was dat een 
opdracht die opgeknapt kon worden door onbemande vliegtuigjes en ‘Special Forces’. 
De Republikeinen waarschuwden tegen halve maatregelen.

een BeetJe oPtiMisMe
Er is wel degelijk een beetje succes geboekt in de strijd tegen Al-Qaeda. Sinds het 

begin van dit jaar hebben de onbemande vliegtuigjes een twaalftal leiders 
uitgeschakeld. De dag van Galbraights ontslag, bijvoorbeeld, was er het bericht dat de 
beruchte Oezbeekse terrorist, Tahir Yuldashev, op 27 augustus in Zuid-Waziristan 
gedood werd door een raket die afgevuurd was door zo’n drone. Daarmee werd 
bevestigd dat de coalitie steeds preciezer en succesvoller was in haar pogingen om deze 
leiders te elimineren. Een deel van het succes is ook te danken aan spionnen binnen de 
terroristische groepering en haar bondgenoten. Al-Qaeda worstelde met een dalende 
geloofwaardigheid omdat het niet in staat bleek iets dat nog maar leek op 9/�� te 
herhalen, werd gezegd, en het was ook niet in staat om het verlies aan competente 
commandanten degelijk te compenseren. Bovendien gaven rapporten aan dat het aantal 
burgerslachtoffers van raketaanvallen in de tribale gebieden snel verminderde – en dat 
was uiteraard enorm belangrijk voor de vitale strijd om de hearts and minds in Pakistan. 
Het gevoel ontstond dat Al-Qaeda in Afghanistan en Pakistan eindelijk in een hoekje 
gedrumd werd.

De drones werden het uitverkoren wapen voor Obama. In de eerste negen maanden 
van dit jaar voerden ze 39 aanvallen uit, dat is drie meer dan in het laatste jaar van zijn 
voorganger. De uitschakeling van een commandant van Al-Qaeda in het wetteloze 
Somalië en het recupereren van zijn lichaam en dat van drie anderen vernieuwde het 
vertrouwen in de Special Forces. Chirurgische precisie werd het nieuwe modewoord in 
Washington en na het vertrek van Bush verbeterde de samenwerking met andere 
landen ook zienderogen. Er viel een schijntje roze op het totaalplaatje.

het giftige BRoUWseL
En toch lijkt iedereen die het Afghaanse avontuur van dichtbij volgt het erover eens 

dat deze oorlog niet gewonnen kan worden met louter militaire middelen. Velen hebben 
ernstige vragen bij de antwoorden die gegeven worden op belangrijke aspecten van het 
giftige Afghaanse brouwsel dat bestaat uit extreme armoede, heroïneproductie, 
rampzalige corruptie, wetteloosheid, tribalisme en transnationale onrust. Elk van deze 
onderling verweven problemen vormt heen uitdaging op zich. Een oplossing voor het 
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ene probleem houdt noodzakelijk een aanpak van het andere in. Zelfs indien de 
politieke verbeelding aanwezig zou zijn om de sleutel voor de Afghaanse doos van 
Pandora te vinden, dan nog zou het een formidabele opdracht zijn die enorme politieke 
vaardigheden en moed vergt om de doos voor eens en voor altijd op slot te doen (... 
voorlopig toch, moet ik er voorzichtigheidshalve aan toe voegen.) 

Toen Obama nog senator was, beperkten de doestellingen in Afghanistan zich voor 
hem tot het verstoren en verslaan van de taliban en het voorkomen van een terugkeer 
van Al-Qaeda. Afghanistan veranderen in een westerse democratie – een ‘Centraal-
Aziatisch walhalla’, zoals Robert Gates zei – stond niet op zijn agenda. Maar zelfs die 
eerste beperkte doelstelling zal niet gemakkelijk te verwezenlijken zijn. Daarvoor is de 
steun van de Afghaanse bevolking onmisbaar, zegt het Amerikaanse leger. De mensen 
moeten met andere woorden hun regering vertrouwen. Kan dat na deze verkiezingen? 
Een andere vraag is of de mogelijke voordelen van de operatie opwegen tegen de 
inspanningen. En nog een vraag: hoe groot is de bereidheid bij sommige NAVO-
partners om hun inzet binnen ISAF voort te zetten? Nederland en Canada hebben 
respectievelijk 20�0 en 20�� als deadline voor hun terugtrekking gesteld, Italië heeft een 
aanzienlijke vermindering van zijn aanwezigheid aangekondigd en heeft blijkbaar de 
voorbije jaren de taliban betaald opdat ze geen Italiaanse troepen zouden aanvallen. De 
regeringen van Duitsland en Groot-Brittannië staan onder grote druk. Nochtans is de 
samenwerking van de internationale gemeenschap een voorwaarde tot succes.

 De invloed van de taliban verspreidt zich snel over Afghanistan. Het noorden en 
het westen van het land liggen onder vuur. In Pakistan dreigt de recente goodwill 
tegenover de militaire operaties tegen de extremisten bedreigd door video’s op Youtube 
en Facebook, met beelden van soldaten die van pijn schreeuwende gevangenen slaan, 
schoppen en met de zweep bewerken. Die beelden zouden de steun voor het 
legeroffensief tegen Al-Qaeda en de taliban kunnen ondergraven, schreef de 
Pakistaanse kwaliteitskrant Dawn. Het was trouwens om een video waarop te zien was 
hoe taliban een meisje schopten en sloegen die de publieke opinie in eerste instantie 
achter de militaire operatie had gekregen.

het oktoBeRoffensief
Rond deze tijd, eind september begin oktober, meldde de Amerikaanse 

ambassadeur in Pakistan dat de Quetta shura bovenaan de lijst van doelwitten stond. 
Dat is de leiding van de Afghaanse taliban, waarvan de leden in of rond Quetta – de 
hoofdstad van Pakistaans Baloetsjistan – verblijven. In zijn rapport aan president 
Obama beschreef generaal McChrystal de shura als het belangrijkste 
commandocentrum van de Afghaanse taliban. Dit veroorzaakte onrust bij het 
Pakistaanse leger. Islamabad aarzelde heel erg om op te treden tegen de shura, omdat 
het een belangrijke verworvenheid zou zijn indien de taliban ooit terug aan de macht 
zouden komen in Afghanistan. De woordvoerder van het leger ontkende gewoon dat er 
taliban waren in Baloetsjistan en voegde daar nog aan toe: “Als mensen mullah Omar 
de burgemeester van Quetta noemen, is dat fout.” Generaal Kiyani, stafchef van het 
Pakistaanse leger, voelde de behoefte om de VS te waarschuwen tegen 
bombardementen in deze provincie.



20

nummer 35 – oktober 2009 
[ Chaos in Afghanistan en Pakistan? ]

Korte tijd later, op 5 oktober, wandelde een zelfmoordstrijder de kantoren van de 
FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, binnen. Bij de aanslag lieten vijf 
mensen het leven. Drie dagen later ontplofte een krachtige autobom tegenover de 
Indiase ambassade in Kaboel. Daarbij vielen minstens twaalf doden en 8� gewonden. 
Op 9 oktober vielen er minsten vijftig doden bij een aanslag in Peshawar. De volgende 
dag sneuvelden verscheidene mensen toen strijders in Pakistaanse legeruniformen het 
hoofdkwartier van het Pakistaanse leger in Rawalpindi aanvielen. Ze gijzelden 39 
mensen en het duurde 22 uur eer ze overmeesterd werden. Op �2 oktober werden 
veertig mensen gedood bij een zelfmoordaanslag in Swat, een duidelijk teken dat de 
problemen in de vallei nog niet van de baan waren, ook al had het leger er een 
‘succesvolle’ operatie tegen de taliban gevoerd. Het terroristische offensief culmineerde 
met vier gelijktijdige aanvallen op de politie op �5 oktober, drie van de aanvallen 
vonden plaats in Lahore. Het was al de tweede keer dat het Federal Investigation 
Agency, dat zich bezighoudt met immigratie en terrorisme, en het 
politieopleidingscentrum van Manawa het doelwit waren van dergelijke aanslagen. De 
vierde aanval vond plaats in Kohat, waar zich een belangrijke militaire luchtmachtbasis 
van ISAF bevindt. Enkele uren later werd een overheidsgebouw in Peshawar 
opgeblazen bij een vijfde aanval. 

De aanvallen van �5 oktober gaven inzicht in het oorlogsplan van de vijand. Elk van 
de doelwitten was zorgvuldig uitgekozen en werd aangevallen volgens een strikt 
tijdsschema, zoals Al-Qaeda al sinds �998 doet. Eens te meer werd Lahore – de culturele 
hoofdstad van Pakistan – aangevallen. Eens te meer was het duidelijk dat de vijand 
beschikte over strijders in het zuiden van Punjab, ver van de tribale gebieden in FATA 
en ver van het noordwesten, waar het bevel voor de aanslagen wellicht vandaan kwam.

De serie aanvallen verschafte ook inzicht in de complexiteit van het conflict. De 
bomaanslag op de Indiase ambassade in Kaboel bijvoorbeeld, zou gepland kunnen zijn 
door de Pakistaanse inlichtingendiensten en uitgevoerd door het netwerk van Haqqani 
– zoals het geval was met een vergelijkbare aanslag tegen hetzelfde doelwit in 2008. Als 
dat klopt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat er een verband is met de aanslagen in 
Rawalpindi en Lahore. In Rawalpindi kunnen we de inspiratie duidelijk afleiden uit het 
doelwit, de naam van de betrokken groep en haar eisen. De zogenaamde Amjad 
Farooqi-groep wilde dat de Pakistaanse regering alle operaties zou stopzetten in de 
North West Frontier Province, dat alle Amerikaanse leger- en inlichtingenbasissen het 
land uitgezet zouden worden, dat alle ngo-activiteiten stopgezet zouden worden, dat er 
een verbod zou komen op de activiteiten van de veiligheidsfirma Blackwater (voortaan 
Xe genoemd), dat Al-Qaedaman Aafia Siddiqui en andere extremisten en taliban 
vrijgelaten zouden worden en dat Musharraf voor het gerecht gebracht zou worden. 
Sommige van die eisen liggen in de lijn van de impliciete boodschap van de kamikaze 
in de kantoren van de FAO in Islamabad, al kan die aanslag ook ingegeven zijn door 
andere motieven.

Toen ik onlangs de bevelvoerder van de Belgische troepen in Kunduz vroeg of hij 
dacht dat de taliban een nationale strategie hadden ontwikkeld, antwoordde hij 
bevestigend. Het geweld in Pakistan toont aan dit ook daar het geval is.

De meest recente aanvallen in Pakistan geven aan dat de jihadi’s vrezen voor hun 
toekomst. De brutale aanval op het militaire hoofdkwartier in Rawalpindi was een 
duidelijke waarschuwing tegen de aanstaande operatie in Zuid-Waziristan. De tweede 
aanval in Shangla, Swat, moest eraan herinneren dat extremisten  niet licht verslagen 
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worden en dat geen enkele militaire overwinning tegen hen finaal is.
Wat kon al deze onrust anders betekenen dan dat – eens te meer – de finale 

confrontatie ophanden was? Sinds de confrontatie rond de Rode Moskee in Islamabad 
in juli 2007 balanceerde Pakistan al op de rand van de afgrond. Twee maanden na de 
legeractie tegen de Rode Moskee bezorgde bin Laden de Pakistaanse regering een 
oorlogsverklaring. Toen volgde de aanslag op Benazir Bhutto, de dag dat ze uit 
ballingschap terugkeerde, en uiteindelijk liet zij het leven bij een andere aanslag. Er was 
de aanslag op het Marriotthotel in Islamabad. En dan was er het ontslag van Musharraf 
– onder grote druk weliswaar – de geliberaliseerde en levendige media, de beweging 
van de advocaten, de verkiezingen van 2008 en de resultaten daarvan: het leken even 
zovele tekenen van  de heropstanding of de geboorte van een moderne civiele 
maatschappij. Of van de stuiptrekkingen van de democratie. Nergens ter wereld wordt 
de strijd tussen liberaal modernisme en fanatieke achterlijkheid zo zichtbaar gevoerd 
als hier.

Het terroristische offensief in Pakistan herinnert ons pijnlijk duidelijk wat er op het 
spel staat. Daarom was het een welkom geschenk voor Obama – de prijswinnende 
president – die zich aan het afvragen was wat hij met AfPak moest aanvangen. De 
avond van de drievoudige aanval in Lahore tekende hij de Kerry-Lugar et. Pakistan 
wordt zwaar getroffen door de wereldwijde economische crisis en is zo goed als 
bankroet. Met die nieuwe wet geeft Obama het land wat ademruimte in de vorm van 
7,5 miljard dollar hulp voor de komende vijf jaar. En om de lange tenen van de 
Pakistaanse nationale trots te ontzien, zijn enkele voorwaarden bij de wet aangepast.

het LokaLe en het MonDiaLe
Het moeilijke aan het AfPak-dossier is dat het microscopische hier meteen 

verbonden is met het mondiale. Een beslissing om op te treden tegen de Quetta shura of 
tegen het Haqqani-netwerk en zijn leiding, zal wellicht nationale repercussies hebben in 
Pakistan, waardoor de al zo fragiele relatie tussen Washington en Islamabad (of de 
relatie tussen leger en regering) bedreigd zou kunnen worden. 

Een recente botsing bij een Amerikaanse legerpost in Kamdesh, Nuristan, vlakbij de 
Pakistaanse grens, kostte acht Amerikaanse soldaten het leven. Bovendien leidde dit 
incident ertoe dat generaal McChrystal alle geïsoleerde posten in de provincies Khost, 
Paktia en Paktika evacueerde. Het gevolg was dat er een vrije ruimte ontstond waarin 
de Pakistaanse taliban zich zouden kunnen terugtrekken als er een legeraanval zou 
komen op Zuid-Waziristan.

Alle landen in de regio bekijken de aanwezigheid van de NAVO en Amerikaanse 
troepen in Afghanistan met wantrouwen. Alleen India profiteert ervan. Voor China en 
Rusland zijn die westerse troepen te dichtbij om er zich gemakkelijk bij te voelen en 
Iran voelt zich omsingeld door de vijand. Simpele tactieken als een hinderlaag voor een 
legerkonvooi of een aanval op een parkeerterrein voor legervoertuigen verstoren de 
aanvoerlijnen in Pakistan en hebben de NAVO ertoe gedwongen om hulp te vragen aan 
Rusland. Maar de noordelijke aanvoerlijn heeft een kostprijs. Moskou wil niet dat 
Georgië en Oekraïne lid worden van de NAVO en het wil de volledige controle over de 
Zwarte Zee enkel delen met Turkije.
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De keUZe
Tegen de tijd dat deze tekst online te lezen is, heeft Obama misschien zijn keuze 

gemaakt tussen twee mogelijke benaderingen. Ofwel kiest de regering voor de aanpak 
die generaal McChrystal voorstelt, al is de kans dat er dan zoals gevraagd �0.000 extra 
soldaten naar Afghanistan gestuurd worden nog niet groot. Ofwel kiest de regering 
voor een strategie die erop gericht is enkel Al-Qaeda uit te schakelen in combinatie met 
inspanningen om de opbouw van het Afghaanse leger te versnellen. Die laatste optie 
krijgt achter de schermen wellicht de voorkeur van Pakistan en Saoedi-Arabië.

Uiteindelijk gaat het om een keuze tussen twee tegenovergestelde opties. De eerste 
is holistisch en allesomvattend, de tweede concentreert zich op het voornaamste 
probleem: het uitroeien van het terrorisme. De eerste optie omvat ook het vrijwaren van 
de macht en de belangen van de Verenigde Staten in Centraal- en Zuid-Azië. De tweede 
keert terug naar de kern van het verhaal: een wraakactie voor een oorlogsdaad die 
begaan is door het kamp van bin Laden.

Wanneer Obama het tweede spoor kiest, bestaat de kans dat hij de islamitische 
wereld kan overtuigen aangezien de VS niet langer de indruk zal geven de moslims als 
geheel te bedreigen – zoals zo vaak het geval was tijdens het Bush-tijdperk. Deze optie 
ligt ook in de lijn van Obama’s profiel als pragmatisch politicus en verzoenende 
vredestichter die af wil van de wederzijdse verdenkingen tussen het Westen en de 
moslims. Deze minimalistische optie, die nu al meer dan een half jaar wordt bepleit 
door vicepresident Joseph Biden, is gebaseerd op de analyse dat een verhoogde 
militaire aanwezigheid de Afghaanse bevolking zal vervreemden en voor politieke 
problemen in de VS zal zorgen. Maar de vraag daarbij is of het redelijk is om de 
Pakistaanse regering te vragen haar eigen taliban te blijven bestrijden wanneer de VS 
bereid is de broederbeweging in Afghanistan aan de macht te laten terugkeren.

Niemand zal ooit weten of de Nobelprijs de Amerikaanse president heeft beïnvloed 
op het moment van zijn meest cruciale beslissing. Maar er bestaat geen twijfel over dat 
de prijs bedoeld was als geheugensteuntje om Obama te herinneren aan wat hij zelf zegt 
te willen doen en zijn.

Als de president kiest voor conventioneel militair denken, zoals generaal 
McChrystal, is het einde niet in zicht. Een overdonderende militaire aanwezigheid zal 
de sympathie voor de taliban bij de bevolkingen van Afghanistan en Pakistan alleen 
maar doen toenemen. En het zou bij moslims overal ter wereld alleen maar het gevoel 
versterken dat het Westen in een oorlog met hen verwikkeld is. In Pakistan zouden de 
spanningen wellicht nog toenemen, omdat er geen steun bestaat voor een oorlog tegen 
militanten en taliban, die niet gezien worden als de vijand.

Het proces om in Washington tot een beslissing te komen, is al bijna even complex 
als het probleem dat moet worden aangepakt. Eender welke beslissing er komt, ze zal 
gevolgen en implicaties hebben die nauwelijks te overschatten vallen. Vanuit een 
chirurgisch standpunt valt er veel voor te zeggen om zich eerst te concentreren op de 
grootste bedreiging, maar de eliminatie van Al-Qaeda veronderstelt de volledige 
medewerking van de Pakistaanse militaire inlichtingendienst ISI. De kans dat ISI zijn 
medewerking zal verlenen zonder voldoende ‘vergoeding’ is gering. Die prijs zou 
kunnen bestaan uit een gunstige regeling voor Kasjmir en/of de terugkeer van de 
taliban aan de macht in Afghanistan – dat nu wordt beschouwd als te sterk onder de 
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invloed van aartsvijand India. De heropstanding van het Afghaanse Emiraat zou 
kunnen uitdraaien op een nachtmerrie als het bewind opnieuw gastvrijheid zou 
verlenen aan de internationale terroristen van Al-Qaeda, maar Saoedi-Arabië zal er 
wellicht alles aan doen om mullah Omar ervan te overtuigen niet tweemaal dezelfde 
fout te maken. De taliban werden tenslotte maar voor één reden van de macht verjaagd. 
Een internationale consensus zou de taliban er dus van moeten kunnen overtuigen om 
af te zien van alle steun aan terroristische groepen. Misschien zou zelfs de ISI ervan 
overtuigd kunnen worden om haar steun stop te zetten aan de militante organisaties 
die ze in het verleden financierde, indien de druk vanuit India zou afnemen en er 
uitzicht op oplossing is voor Kasjmir.
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3. recente reportages in Mo* 
 over afghanistan en Pakistan
 door Gie Goris

De strijd om de ziel van Pakistan 

‘De oorlog om Swat is nog maar een begin’
LAHORE, PAKISTAN, 24 juni 2009 (MO) – Pakistan is een snelkookpan waarin 

armoede, etnische tegenstellingen, religieus fanatisme en internationale paranoia samen 
verhit worden door de uitzichtloze oorlog in buurland Afghanistan en het roekeloze gedrag 
van de politieke en militaire elite. De kans dat de taliban de macht overnemen in Islamabad 
is heel klein, maar de kans dat Pakistans problemen op korte termijn opgelost raken is zo 
goed als onbestaande. 

Pakistan is een land in oorlog, maar daar is niets van te merken als ik op vrijdagmiddag 
15 mei de leeszaal van de Lahore Press Club binnenloop. Een aantal journalisten zit het 
nieuws van gisteren te lezen, enkelen roeren in hun thee en eentje slaapt boven op de krant 
die hij zelf mee vol schreef. 

Lahore ligt ongeveer vijfhonderd kilometer van de oorlog die in de Swatvallei woedt. 
“Maar de islamistische militanten zullen ons niet met rust laten”, verzekert de Pakistaanse 
topauteur Ahmed Rashid me op zondagavond 24 april. Rashid publiceerde enkele maanden 
geleden nog De dreiging van chaos, waarin hij uitlegt hoe Afghanistan en Pakistan ten 
gevolge van Amerikaanse vergissingen overspoeld worden door allerlei gewapende 
groepen moslimextremisten. 

... Lees de hele reportage (die verscheen in MO*66, juli 2009) op

http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=25500&cHash=a2af345fdd

Zie ook www.MO.be/pakistan

http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=25500&cHash=a2af345fdd
www.MO.be/pakistan


25

nummer 35 – oktober 2009 
[ Chaos in Afghanistan en Pakistan? ]

Afghanistan is te onveilig voor het leger (reportage)

CORRUPTIE, ARMOEDE EN 
BOMBARDEMENTEN

 
KABOEL / KANDAHAR, AFGHANISTAN, 28 januari 2009 (MO) – Er zitten straks 
honderdduizend westerse militairen in Afghanistan, onder wie vierhonderd Belgen. Toch 
winnen de opstandelingen jaar na jaar terrein. De NAVO zou zichzelf graag een 
overwinning cadeau doen voor zijn zestigste verjaardag, maar moet alles uit de 
communicatiekast halen om een vernedering te maskeren. Gie Goris ging in Kaboel en 
Kandahar luisteren naar wat de Afghanen daar zelf van denken. Niet embedded. 

“Dit is de koninklijke zaal van Mazdahdah.” Mauladad zegt het zonder spoor van ironie, 
al is er niets royaals aan de lage, lemen bunker van twee op drie meter waarin we zitten. 
Voor Mauladad en de andere mannen die neerhurken op de aangestampte aarde is dit de 
enige plek waar ze veilig zijn voor de koude en regen van de winter in Kandahar. Maar hun 
families zijn veel te talrijk om hier te schuilen, laat staan te leven. Zij blijven dus 
aangewezen op de geïmproviseerde tentjes op het braakliggende terrein dat ze Mazdahdah 
noemen, naar de garage die er moet komen. En dat terrein hebben ze gekraakt. 

Mauladad is herder. Schapen en geiten kent hij als geen ander, maar de combinatie van 
honger en geweld tussen krijgsheren, taliban en politie verdreef hem uit de noordwestelijke 
provincie Herat en deed hem, samen met een paar tientallen familieleden, belanden in dit 
geïmproviseerde vluchtelingenkamp midden in de stad. Een vergeetput is het, zegt hij. 

... Lees de hele reportage (die verscheen in MO*61, februari 2009) op 

http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=23800&cHash=fb106b44b9

Zie ook www.MO.be/pakistan

http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=23800&cHash=fb106b44b9
www.MO.be/pakistan
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Mo*papers
Weet u het antwoord op alle vragen? Wij niet. Daarom publiceert MO* de Mo*papers. 

Minstens acht keer per jaar brengen we een grondige analyse van tendensen of belangen die 
onze mondialiserende wereld vormgeven. Op pakweg 20 bladzijden zet een auteur op 
toegankelijke maar grondig beargumenteerde wijze dat thema uiteen. 

Van Gaza over waardig werk en mijnbouw tot armoedestatistieken en de groene 
revolutie, om maar enkele recente voorbeelden te noemen. En het goede nieuws is dat deze 
serie gratis is. Wie zijn of haar mailadres bezorgt aan mopaper@mo.be krijgt de 
aankondiging van elke nieuw verschenen MO*paper in de mailbox. Stuur ons vandaag uw 
mailadres en wij zorgen ervoor dat een paar vraagtekens over de globalisering minder 
groot worden. 

• september 2009: De ‘gele Reus’ in ademnood? (Samia Suys)
• september 2009: is ontwikkelingshulp verantwoordelijk voor de armoede in afrika? 

(Dambisa Moyo en Kumi Naidoo)
• juli 2009: is dit de nieuwe kolonisering? Over landbouwgrond (International Food 
 Policy Research Institute, The Economist, vertaling Emiel Vervliet)
• juni 2009: kan de g20 de wereld redden? (Emiel Vervliet)
• april 2009: hoezo, vrije meningsuiting? (Ruddy Doom en Sofie Van Bauwel)
• maart 2009: Hebben financiële speculanten 120 miljoen mensen honger laten lijden? 

(Peter Wahl, vertaling en samenvatting door Emiel Vervliet)
• februari 2009: hoe zien wij gaza? over beeldvorming, waarheid en oorlog 
 (Ruddy Doom en Simone Korkus)
• december 2008: Wat is waardig werk? (Emiel Vervliet)
• november 2008: Betalen de armen de prijs van een slecht biobrandstoffenbeleid? 
 (Saar Van Hauwermeiren)
• oktober 2008: hoeveel armen zijn er nu eigenlijk? (Emiel Vervliet)
• september 2008: Blinkt alle goud? Mijnbouw, ecologie en mensenrechten (CATAPA)
• juli 2008: Door welke lens kijken wij naar China? (Kristof Decoster)
• juni 2008: heeft Congo iets aan zijn mijnen? (Raf Custers)
• juni 2008: Wie zorgt er voor een échte groene revolutie? (Jan Aertsen en Dirk Barrez)
• mei 2008: kan onverschilligheid dodelijk zijn? (Forum for African Investigative 

Reporters - Vertaling en samenvatting: Emiel Vervliet)
• maart 2008: Levert de traditie de oplossing? (Bert Ingelaere)
• maart 2008: Enfin une plus grande attention portée à l’agriculture? (pdf)
• februari 2008: kunnen boeren de wereld redden? (Saartje Boutsen)
• januari 2008: neemt de inkomensongelijkheid in de wereld toe of af? (Emiel Vervliet)
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