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Kazachstan beproeft pantserwielvoertuig Barys onder
winterse omstandigheden
Afgelopen winter heeft Kazachstan het Barys 8 (8x8) infanteriegevechtsvoer
tuig onderworpen aan een zwaar testprogramma onder barre weersomstan
digheden. Tijdens dit programma, dat in december 2017 begon, werd het
voertuig onderworpen aan een reeks acceptatietests. Tijdens deze tests
daalde de temperatuur tot -45°C, terwijl de gevoelstemperatuur zelfs -60°C
was. Het voertuig moest zich daarbij door een sneeuwlaag van 75cm wor
stelen.
Het voertuig zal nu het laatste deel van het testprogramma ondergaan en,
als dit succesvol wordt afgerond, instromen in de krijgsmacht van Kazachstan.
De Barys 8 is uitgerust met het op afstand bediende wapensysteem Nefer.
Dit is ontwikkeld door het Turkse bedrijf Aselsan en was tijdens het testpro
gramma voorzien van een automatisch 30 mm kanon en een 7,62 mm mi
trailleur. Met deze wapens is tijdens de tests bij daglicht en bij duisternis
gevuurd, zowel vanuit een opstelling als tijdens verplaatsingen van het
voertuig. De Nefer, die in 2017 in Turkije voor het eerst is getoond, is lager,
maar breder dan soortgelijke systemen.

Een MiG 31 uitgerust met een Kinzhal raket. Foto: Wikimedia

Rusland vuurt bij een test een 'hypersonische' raket af
Rusland heeft bericht dat het in maart jl. tijdens een succesvolle test een
'hypersonische' raket heeft afgevuurd. Eerder die maand claimde de Russi
sche president Poetin dat dit projectiel zich met meer dan tien keer de ge
luidssnelheid verplaatst.
De Kinzhal (Dolk) raket werd, volgens een verklaring van het Russische
ministerie van defensie van 11 maart van dit jaar, afgevuurd vanaf een MiG-31
jachtvliegtuig dat was opgestegen van een vliegveld in het Russische Zuide
lijke Militaire District.
Door het ministerie vrijgegeven videobeelden tonen twee vliegers die zich
gereed maken voor een vlucht en vervolgens naar een vliegtuig rennen dat
is uitgerust met een groot projectiel onder de romp. Daarna laat de video
een raket zien die zich tijdens de vlucht losmaakt van een vliegtuig en ver
volgens in glijvlucht komt.
"De lancering verliep volgens plan; de hypersonische raket trof zijn doel op
een oefenterrein," zo luidde de verklaring van het ministerie.
De Kinzhal is een van de nieuwe wapens waarvan president Poetin het be
staan onthulde tijdens zijn state-of-the-nation rede op 1 maart van dit jaar.
Volgens de Russische president heeft de raket een bereik van meer dan 2.000
kilometer en kan deze worden uitgerust met een nucleaire of conventionele
lading. Ook beweerde Poetin dat de Kinzhal geen last heeft van vijandelijke
luchtverdedigingsystemen. Deze laatste bewering werd tegengesproken
door het Pentagon. Woordvoerder Dana White stelde dat de Amerikaanse
luchtverdediging is opgewassen tegen elke mogelijke bedreiging van het
Amerikaanse grondgebied.

Bron: Jane's

Bron: RFE/RL
Het Barys 8 (8x8) infanteriegevechtsvoertuig. Foto: Pinterest

Verder in dit nummer
Dit keer geen column van de hoofdredacteur. In plaats daarvan analyseert de voorzitter van de KNV 'Ons Leger, luitenant-generaal b.d. Peter Striek op de
bladzijden 3 - 5 de afgelopen maand verschenen Defensienota 2018. Zijn conclusie luidt: het Defensiebudget daalt al weer. Vervolgens deelt
onze medewerker Kees Homan op de bladzijden 6 - 9 zijn visie op het Chinese langetermijnbeleid met in China’s nieuwe Zijderoute. In zijn column
op de laatste twee bladzijden van dit nummer (15 en 16) gaat hij in op het Gebrek aan leiderschap en strategie van de huidige westerse wereld.
Ook in de column van László Marácz op de bladzijden 10 en 11 komt de nieuwe Zijderoute aan bod. De Europese Commissie werft actief
nieuwe leden op de Balkan en in dat deel van Europa zijn ook de Chinezen actief. Onze medewerker Jan van den Berg ten slotte bespreekt op de
bladzijden 12- 14 een actuele zaak die op nucleair gebied in Europa speelt in INF-verdrag staat op de tocht.

Foto cover: Het herstellen van de basisgereedheid van de krijgsmacht vereist veel inspanning. Foto: Flickr, Mediacentrum Defensie

2
Armex | april 2018

Defensienota 2018
Defensiebudget daalt al weer
Luitenant-generaal b.d. Peter Striek
Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'

De nieuwe Defensienota 2018 laat zien hoe slecht de krijgsmacht er bij stond. Er was geen evenwicht meer tussen taken
en middelen. De materiële middelen waren onvoldoende aanwezig of verouderd; het personeel werd steeds meer te
leurgesteld in zijn werkgever en een deel verliet de organisatie op zoek naar een baan met meer perspectief. Er zijn
inmiddels ongeveer 5.500 vacatures!

Bij de krijgsmacht was er geen evenwicht
meer tussen taken en middelen

In de laatste Armex van 2017 schreef ik al dat in 2018 en volgende jaren
door het ontstane achterstallige onderhoud de krijgsmachtdelen zich met
hoge prioriteit moesten richten op het herstel van de basisgereedheid.
Aandacht voor het personeel
De Defensienota richt zich nu in eerste instantie op het personeel; het be
langrijkste ‘middel’ van de krijgsmacht. Aandacht voor salarissen, werving,
opleidingen, vergoedingen, (behoud-)premies enz. Het zogenaamde
AOW-gat wordt eindelijk gedicht. Formeel vallen deze gelden onder perso
nele exploitatie, maar Defensie investeert hierdoor serieus in haar personeel.
Het zal nog lastig worden om voldoende personeel te werven en te behou
den, maar met de overgang naar een beroepsleger hebben we de veiligheid
van Nederland mede afhankelijk gemaakt van de arbeidsmarkt.
Basisgereedheid
Er zal ook worden geïnvesteerd in het op orde brengen van de basisgereed
heid, inzetgereed maken van het materieel, voorraden reservedelen en
munitie op peil brengen, vergroten van de capaciteit van de militaire genees
kundige ondersteuning, meer ruimte en mogelijkheden voor het houden van
oefeningen, enz.
Deze aandacht voor het personeel en herstellen van de basisgereedheid
zullen de eerste jaren een groot beslag leggen op het beschikbare budget.
Dat is op zich geen probleem omdat Defensie al moeite genoeg zal hebben
op korte termijn het budget volledig uit te putten.

We hebben de veiligheid van Nederland mede afhankelijk gemaakt van de ar
beidsmarkt. Foto: Noventas-by-MinDef

"Langere lijnen"
Vervolgens richt Defensie zich op middelbare en lange termijn op investeren
in slagkracht, investeringen die bijdragen aan een moderne krijgsmacht. Dit
alles zal moeten leiden tot een veelzijdig inzetbare krijgsmacht; snel inzetbaar
op alle geweldsniveaus. Hierbij gaat het om robuust en wendbaar en moet
de voortzettingscapaciteit worden versterkt. Dit valt volgens de bewindslie
den niet meer onder ‘ambitie’ (het streven naar), maar onder ‘noodzaak’.
De noodzaak om dit te doen wordt mede ingegeven door de NAVO, die van
mening is dat veel van de capaciteitsdoelstellingen voor Nederland niet of
onvoldoende worden gehaald.
De Defensienota geeft aan dat we voor alle doelstellingen te weinig budget
hebben en dat er daarom prioriteiten moeten worden gesteld. Die liggen
dan bij veelzijdige inzetbaarheid en bij het moderniseren van de huidige
wapensystemen. Daarom geeft deze Defensienota ook gestalte “aan de
langere lijnen naar de toekomst nodig voor een stabiele financiering en
versterking van de krijgsmacht”. Het investeringsprogramma tot en met 2033
geeft die lange lijnen aan. Hiermee geven de bewindslieden aan wat er in
de komende 15 jaar zou moeten worden geïnvesteerd in grote materieel
projecten. Dit inzicht in de lange termijn geeft ook aan dat een investerings
percentage van 25% echt een must is voor de instandhouding van een
veelzijdig inzetbare krijgsmacht.

Er komt meer ruimte voor het houden van oefeningen. Foto: MinDef
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De Bushmaster is slechts een gepantserd wielvoertuig voor patrouilletaken en
vervoer van infanteristen. Foto: ISAF

Gaan we wat nader in op de investeringsplannen, dan kunnen we zien dat
de vloot in de komende periode (15 jaar) wordt vervangen. Het valt op dat
voor de vervanging van de onderzeebootcapaciteit inmiddels meer dan 2,5
miljard euro wordt begroot. Tot de instroom in 2027 zal duidelijk worden
hoeveel méér de nieuwe onderzeeboten gaan kosten.

Er wordt geïnvesteerd in het op peil brengen van de munitievoorraden.
Foto: MinDef

Koninklijke Landmacht
Bij de Koninklijke Landmacht zal de Bushmaster in 2029 worden vervangen.
Aangezien de Bushmaster slechts een gepantserd wielvoertuig is voor pa
trouilletaken en vervoer van infanteristen (battlefield taxi) draagt dit voertuig
niet echt bij aan het moderniseren van de huidige wapensystemen; het is
duidelijk géén wapensysteem. Voor de Boxer, die inmiddels bij de twee
pantserinfanteriebataljons van de 13e Brigade worden ingedeeld, geldt ei
genlijk hetzelfde. Als er geen ‘robuust’ wapensysteem op dit voertuig wordt
geplaatst, kan met de huidige .50 mitrailleur als bewapening niet echt
worden gesproken van een pantserinfanteriegevechtsvoertuig. De Boxer, die
samen met Duitsland is ontwikkeld, is oorspronkelijk óók een gepantzertes
Transport Kraftfahrzeug. Tot de midlife update in 2029 zal er dus geen
sprake zijn van voldoende vuurkracht die hoort bij een robuust wapensysteem
dat op alle geweldsniveaus kan worden ingezet. Hierbij moet worden aan
getekend dat voor deze twee bataljons oorspronkelijk de CV-90 (pantserin
fanteriegevechtsvoertuig op rupsonderstel met een 35 mm boordkanon) was
gekocht. Door de opgelegde bezuinigingen zijn die echter onmiddellijk
doorverkocht. Hier zou dus ook van herstel van basisgereedheid kunnen
worden gesproken: geen ambitie maar noodzaak.
Voor het inzetten van een brigadetaakgroep op een hoog geweldsniveau
moet worden uitgegaan van een taakgroep met drie of vier manoeuvreba
taljons. De gemechaniseerde brigade zou dan met minimaal een gemecha
niseerd bataljon en/of een tankbataljon moeten worden versterkt. Over een
derde gemechaniseerd bataljon beschikt de landmacht niet en voor inzet van
het Duitse tankbataljon met één Nederlands tankeskadron is politieke
goedkeuring van de Bondsdag nodig. Ook wat dit betreft is herstel naar
brigades met minimaal drie manoeuvrebataljons geen ambitie maar nood
zaak.
Bovendien zou de luchtverdedigingscapaciteit van de brigades moeten
worden uitgebreid.
Voor de Koninklijke Landmacht is er kennelijk nog te weinig budget/een
lagere prioriteit op de langere termijn.

Voor de vervanging van de onderzeebootcapaciteit is inmiddels meer dan 2,5
miljard euro begroot. Foto: MinDef

Voor inzet van het Duitse tankbataljon
met één Nederlands tankeskadron
is politieke goedkeuring van
de Bondsdag nodig

Koninklijke Luchtmacht
De verwerving van het F-35 gevechtsvliegtuig is nog steeds onderwerp van
discussie. Het huidige aantal van 37 leidt slechts tot een langdurige inzet van
vier vliegtuigen. De exploitatiekosten zullen ongeveer € 450 miljoen per jaar
bedragen exclusief munitieverbruik. Daarnaast is al eerder besloten dat het
budget € 4,2 miljard is en bij prijsstijgingen er dus minder zullen worden
aangeschaft. Overigens wordt er wel (extra) geld vrij gemaakt voor tactische
en strategische lucht-grondbewapening voor de F-35.
In het lange termijn plan zie ik ook geen budget voor verwerving van inmid
dels verloren gegane Apache helikopters die broodnodig zijn om te kunnen
voorzien in anti-tankcapaciteit i.p.v. de tankbataljons die zijn geschrapt.

De verwerving van het F-35
gevechtsvliegtuig is nog steeds
onderwerp van discussie

De huidige bewapening van de Boxer bestaat uit een .50 mitrailleur.
Foto: MinDef
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De bewindslieden kondigen nu al aan dat
we over twee jaar gaan kijken waar we
staan
Ook voor de Koninklijke Luchtmacht geldt kennelijk dat er nog te weinig
budget/lagere prioriteit is op de langere termijn.
Ten slotte, het budget
In het voorgaande hebben we gezien dat met de huidige verhoging van het
budget nog geen inhoud gegeven kan worden aan een veelzijdig inzetbare
krijgsmacht, snel inzetbaar op alle geweldsniveaus. Met het aangeven van
de langere lijnen naar de toekomst stellen de bewindslieden dat ze dit doen
“in het licht van de NAVO-afspraken van 2014 om in tien jaar tijd de defen
sie-uitgaven in de richting van 2% van het BBP te bewegen.” Inmiddels is
een aantal bondgenoten er al in geslaagd om die norm te halen: ongeveer
de helft. Andere bondgenoten verhogen hun defensie-uitgaven, maar halen
de 2% nog niet.
De bewindslieden kondigen nu al aan dat we over twee jaar gaan kijken waar
we staan. Dat hoeft toch niet als we nu al weten dat we dan nog maar 1,29%
[1] van het BBP uitgeven aan Defensie. Het wordt nog vager als we lezen
dat: “We gaan integraal bekijken in het licht van de ontwikkeling van de
veiligheidssituatie, de rijksbrede prioriteiten en binnen de afgesproken
budgettaire kaders naar mogelijke extra vervolgstappen.” Het lijkt er op dat
het zelfs voor mogelijk wordt gehouden dat het defensiebudget omlaag gaat.
En dat gebeurt ook; in 2021 daalt het budget volgens de nota naar 1,28%
van het BBP en gaat het structureel naar 1,25%. Houden we ook nog reke
ning met een doorzettende verbetering van de economie en de werkgele
genheid in de komende jaren, dan zal ook het BBP stijgen en het percentage
voor de defensie-uitgaven nog verder dalen.
Zelfs het streven om in 2018 op het gemiddelde van de Europese bondge
noten uit te komen, halen we niet. We bereiken dus ook in 2024 niet de 2%
van het Bruto Binnenlands Product.
We streven er wel naar, maar …

Estland heeft de wegbezuinigde Nederlandse CV-90's gekocht.
Foto: news.err.ee

In maart was Nederland voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN. Premier
Rutte had als vrij te kiezen onderwerp de kwaliteit van militaire vredesmissies
op de agenda gezet.
Dat getuigt van lef. In maart vorig jaar waarschuwde minister van Defensie
Hennis nog dat er zeker € 2,5 miljard bij moest om ‘achterstallig onderhoud’ te doen. Premier Rutte, van dezelfde VVD, vond toen € 1 miljard
voldoende. Gelukkig kwam er per jaar € 1,5 miljard bij (wat we overigens
pas na drie jaar bereiken).
Het getuigt toch van lef, als je de eigen krijgsmacht niet op orde hebt, de
kwaliteit van andere landen ter discussie stellen. Maar als je deelneemt aan
de VN-missie in Mali en je betaalt maximaal de door de VN gevraagde bij
drage, mag je ook eens in de zoveel jaar de Veiligheidsraad voorzitten.

Volgens de plannen worden 37 F-35's aangeschaft als vervanging van de
F-16's. Foto: MinDef

Eindnoot
1. De Adviesraad Internationale Vraagstukken en de oud-minister van De
fensie Joris Voorhoeve zijn van mening dat een deel van het defensiebudget
in vergelijking met de bondgenoten daar niet thuis hoort. Hierbij valt te
denken aan: wachtgelden en pensioenen, BTW-afdracht, beveiliging
Schiphol, Kustwacht en het Budget Internationale Veiligheid. Zo lees ik ook
nu weer dat het budget Kustwacht Caribisch gebied naar Defensie is over
geheveld. Daarmee stijgt cosmetisch het defensiebudget en dus ook het
percentage van het BBP.
We kunnen er van uit gaan dat het budget met ongeveer 0,3% moet worden
gecorrigeerd voor niet-krijgsmacht gerelateerde uitgaven.

Het getuigt van lef, als je de eigen
krijgsmacht niet op orde hebt, de kwaliteit
van andere landen ter discussie stellen
Minister-president Rutte toonde lef als voorzitter van de Veiligheidsraad.
Foto: United Nations Photo
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China’s nieuwe Zijderoute
Mr. drs. C. Homan

De Amerikaanse President Donald Trump en de Chinese President Xi Jinping willen allebei hun land weer groot maken.
In tegenstelling tot Trump heeft Xi echter zowel een visie als een strategie. Xi heeft gedurende het 19e Partij Congres
van het afgelopen najaar zijn positie als Chinees leider aanzienlijk versterkt. Maar sinds kort is zelfs besloten dat er
geen limiet meer bestaat voor het aantal opeenvolgende termijnen voor de president. Kortom, Xi kan naar eigen ver
kiezing voor het leven president zijn!

Xi kan naar eigen verkiezing voor het
leven president zijn
Einde collectie leiderschap
Het concept van collectief leiderschap, dat na de dood van Mao en het einde
van de Culturele Revolutie werd ingevoerd, heeft Xi dus verlaten. Hij leidt
alle politieke en militaire vertakkingen van de Partij, waardoor zijn macht
over het leger en veiligheidsdiensten vrijwel absoluut is. Als voorzitter van de
‘Centrale Leidende Groep van de Verdieping van Allesomvattende Hervor
mingen’ is hij ook de baas van de economie en het internet.
Xi zei onlangs, dat China alleen “vredig en harmonieus kan zijn als wij één
doel hebben, één bevelsketen en één coördinerende autoriteit, één manier
van denken en een grote dosis vastbeslotenheid en toewijding”. Leiders van
landen die nog geen 150 jaar geleden hun opiumoorlogen voerden tegen
China, dingen inmiddels naar de gunst van het machtigste land van Azië.

Trump en Xi willen allebei hun land weer groot maken.
Foto: china.usembassy-china.org.cn

Dominante natie
Op historische gronden ziet het China van Xi zich als de dominante natie en
beschaving van Azië. Na decennia van economische groei is het “wederge
boren Rijk van het Midden” krachtig genoeg geworden om deze rol op te
eisen. Hieruit vloeit voort, dat het de leidende rol van de VS in Azië niet
langer accepteert.
De tijd dat China zelden een diplomatiek initiatief nam is dan ook voorbij.
China wil geen free rider meer zijn, maar het wereldgebeuren bepalen. Zo
is China op mondiale onderwerpen, zoals het klimaatverdrag en de vrije
wereldhandel, zeer assertief geworden.
Ook op militair gebied laat China haar tanden zien. In Djibouti is het land
begonnen met het “rijgen van een militaire parelketting” van Chinese bui
tenlandse bases. Het tempo van de Chinese opmars in het Zuid-Chinese
Zeegebied is zo hoog dat een militaire escalatie mogelijk is.
Kortom, “De door de VS geleide wereldorde is een pak dat ons niet meer
past”, heeft Xi een keer gezegd tegen China’s oude vriend Henry Kissinger.
'One Belt, One Road'
Recente voorbeelden van Chinese initiatieven zijn de oprichting van de
Aziatische Infrastructuur Investeringsbank in Beijing en het ‘One Belt, One
Road’ (OBOR) project. Dit project staat ook wel bekend als Nieuwe Zijderou
te.
OBOR omvat een uitgebreid netwerk van land- en zeeroutes. De ‘Gordel’
(Belt) betreft de landroutes die vanuit China naar Europa en het MiddenOosten lopen. De ‘Weg’ (Road) is de maritieme route, die China, via de Straat
van Malakka, verbindt met Zuid- en Zuidoost-Azië, Afrika en Europa. De
plannen omvatten oorspronkelijk drie continenten. Dat is niet minder dan
bijna twee derde van de wereldbevolking en een derde van het wereldwijde
Bruto Nationaal Product. Zuid-Amerika is vorig jaar inmiddels ook in OBOR
opgenomen.
China heeft in het kader van OBOR omvangrijke directe investeringen gesto
ken in Rusland, Azië, Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Oceanië. Volgens China
beoogt OBOR een “gemeenschappelijke ontwikkeling” en “vooruitgang
volgens het win-win principe” voor de aangesloten landen. Met andere
woorden: “Alle landen aan de route zullen profiteren van de betere verbin
dingen”. Niet alle investeringen zijn waarschijnlijk rendabel, maar bijna alle
ontvangende landen kiezen de zijde van China bij stemmingen in internati
onale instituties of verklaren tenminste Chinese voorstellen niet tegen te
houden.

Na de dood van Mao werd in China het collectief leiderschap ingevoerd.
Foto: Wikimedia

China rukt in hoog tempo op in het Zuid-Chinese Zeegebied. Foto: USNI
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Diverse doelen
OBOR streeft verschillende doelen na. Zo heeft China de ambitie een vol
waardige supermacht te worden. Als onderdeel van dit streven is OBOR een
ingrijpend project met vele mondiaal verspreide wegen, bruggen, havens,
vliegvelden, pijpleidingen, fiberoptische kabels en spoorwegen.
Een ander doel is Eurazië te domineren, wat betekent dat Rusland tweede
viool moet gaan spelen. OBOR wil tegelijkertijd ook de Moslimregio in China
die aan Centraal Azië grenst, niet alleen ontwikkelen, maar ook omringen.
China streeft ernaar zijn positie als economische hub van Azië niet alleen te
versterken, maar vooral zijn binnenlandse economie te stimuleren. Zo heeft
het Zijderoute-initiatief ook ten doel een nieuwe stimulans te geven aan de
buitenlandse handel van China en aan de internationale expansie van Chi
nese bedrijven. Via de aanleg van infrastructuur in landen langs de route,
kan Beijing zijn overschot aan buitenlandse valuta en zijn overtollige produc
tie, bijvoorbeeld in de staalindustrie, kwijt.
Verder westwaarts streeft China ernaar een alliantie te creëren met Iran. Dit
land functioneert vanwege zijn immense grootte, locatie en bevolking,
evenals zijn lange imperiale traditie, als steunpunt voor het Midden-Oosten
en Centraal-Azië.

Een Chinese spoorlijn in aanleg. Spoorlijnen maken deel uit van OBOR.
Foto: Wikimedia, Billyshanenunn

China accepteert de leidende rol
van de VS in Azië niet langer

Weldoordachte visie
De Chinese President Xi introduceerde China’s OBOR-project in september
2013. Tijdens de openingsceremonie van OBOR in mei 2017, noemde Xi
OBOR als “economische globalisering die open, inclusief, evenwichtig en
voordelig is voor allen.”
Niettemin gaat achter het Chinese Zijderoute-initiatief een brede en weldoor
dachte economische en geopolitieke visie schuil. China zelf zal het meeste
rendement behalen bij het welslagen van de plannen. Het is duidelijk dat
China met dit initiatief zijn internationale economische, politieke en culture
le invloed op het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten, wil
uitbreiden en versterken. Dat geldt ook voor Centraal- en Oost-Europa.
Kostbaar
Vanzelfsprekend zijn China’s Zijderoute-plannen ook kostbaar. Hoewel de
Chinese regering bereid is zelf het nodige te investeren, hoopt en verwacht
zij dat de landen langs de Zijderoute ook een financiële bijdrage zullen leve
ren.
Volgens het IMF is China inmiddels de grootste economie van de wereld, als
de koopkracht van de bevolking in eigen land als maatstaf wordt genomen.
De komende tien jaar zal China de Verenigde Staten ook voorbijstreven in
termen van binnenlands product. De ‘veroostering’ van de wereldeconomie
(en -politiek) is in volle gang en China speelt daarin een centrale rol.

De ‘veroostering’ van de wereldeconomie
(en -politiek) is in volle gang

Voor de komende tijd zijn importen van fossiele brandstoffen voor China be
langrijk. Foto: Wikimedia, Alf van Beem

China ziet het knooppunt Khorgos in Kazachstan als onderdeel van de nieuwe Zijderoute. Foto: en.khorgosgateway.com
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Centraal-Azië
De nieuwe Zijderoute is de graadmeter voor China’s ambities. Vooral natuur
lijke hulpstoffen, die interessant zijn voor China’s energietoevoer, staan
centraal. De regering van Kazachstan ziet grote kansen. De Chinese overheid
ziet de grenspost Khorgos als deel van haar nieuwe Zijderoute, een netwerk
van logistieke routes richting Europa waarin Centraal-Azië een belangrijke
positie vervult.
Kazachstans regering, op zoek naar economische kansen, grijpt China's
nieuwe Zijderoute met beide handen aan. Het was niet toevallig, dat de
Chinese president Xi in 2013 Kazachstan koos om het initiatief voor het eerst
te noemen. Inmiddels moet Kazachstan oppassen niet te afhankelijk van
China te worden. Dit om de balans met Rusland niet te verstoren. Rusland
is nog altijd de belangrijkste economische partner en de leider binnen de
Euraziatische Economische Zone waar Kazachstan lid van is.
Fossiele brandstoffen
Als de huidige trend doorzet, gaat volgens het Internationaal Energie
Agentschap in 2020 de helft van alle gas en olie uit Centraal-Azië richting
China. Dat is een historische omwenteling. Eerder exporteerde Centraal-Azië
haar fossiele brandstoffen vooral richting Rusland en Europa.
China’s betrokkenheid bij het Midden-Oosten is ook een belangrijke com
ponent van het OBOR initiatief. In het bijzonder zijn importen van fossiele
brandstof voor China belangrijk, tenminste voor de initiële fase.
Dit betekent ook, dat China bijna onvermijdelijk in politieke zaken verzeild
raakt, en dus een uitdaging vormt voor de belangen van andere belangrijke
actoren zoals Rusland, de VS en de EU. Hoewel China probeert te vermijden
een nieuwe macht te worden, toont ze wel reeds tekenen dat ze zich zal
inlaten met de politiek. Maar in haar betrokkenheid bij het Midden-Oosten
vertrouwt China erop, dat als nieuwste binnenkomer in de regio het niet het
stempel draagt van enige imperialistische of interventionistische ballast.

Chinese containers gaan via Piraeus verder Europa in.
Foto: Wikimedia, Katja Schulz

Gevolgen voor Europa
Wat zijn de gevolgen van OBOR voor Europa? Beijing heeft in april 2012 het
initiatief genomen tot de oprichting van het 16 + 1- platform voor samen
werking met 16 Centraal- en Oost-Europese landen (CEE). Dit zogenoemde
16 + 1- kader brengt de staatshoofden jaarlijks tezamen ter versterking van
de dialoog en samenwerking tussen China en de CEE-regio. China biedt
hierbij investeringen, handelskansen en kredietfaciliteiten aan. De 16 landen,
die veelal economisch sterk afhankelijk zijn van Europa, maar vaak menen
weinig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de Europese Unie,
verwelkomen deze financiële steun.
Europese beleidsmakers vrezen, dat China poogt de regio te gebruiken als
een middel om de EU van binnen te beïnvloeden. Deze invloed manifesteert
zich vooral in de vorm van Chinese initiatieven die beogen CEE-landen over
te halen, of druk uit te oefenen om een gunstig beleid ten opzichte van China
te voeren. Volgens de 16 betrokken landen zijn de zorgen van Brussel onge
grond en levert het platform alleen maar economische voordelen en politie
ke aandacht op voor Centraal- en Oost-Europa.

In Afrika is China actief op het gebied van peacekeeping. Hier vertrekken Chi
nese militairen naar Kongo. Foto: http://eng.mod.gov.cn

Piraeus
In het kader van de OBOR-plannen heeft China de afgelopen jaren, naast
het aanhalen van de banden met Centraal- en Oost-Europa, de ontwikkeling
van de Griekse haven Piraeus als een belangrijke toegangspoort tot Europa
voor Chinese goederen en de uitbreiding van directe spoorlijnverbindingen
tussen China en Europa ter hand genomen. Piraeus is inmiddels de vijfde en
een van de snelst groeiende havens in Europa geworden. De Chinese con
tainers met in China geproduceerde goederen vinden vanuit Piraeus via
spoorlijnen hun weg verder Europa in.
China koopt ook elders havens in Europa. Ingevolge het 16 + 1-project bouwt
China infrastructuur in Oost- en Centraal-Europa. Sinds Griekenland en
Hongarije op verzoek van China de EU beletten om bij de Verenigde Naties
mensenrechtenschendingen te veroordelen, gaan er in Brussel alarmbellen af.

De dreiging van piraterij voor de Somalische kust was ook voor China reëel.
Hier wordt de bemanning van het Chinese schip Tianyu 8 door kapers onder
schot gehouden. Foto: US Navy

Europese initiatieven
Inmiddels worden er ook aan Europese zijde initiatieven genomen. Om beter
te kunnen inspelen op de kansen die de nieuwe Zijderoute biedt hebben de
EU en China in juni 2015 een ‘Connectivity Platform’ opgericht. Het Platform
moet de samenwerking op het gebied van transport en infrastructuur ver
beteren en kan helpen bij het identificeren van projecten die voor Europese
bedrijven interessant zijn.
Ook wordt er gekeken naar mogelijke synergie tussen de Zijderoute-plannen
en het onlangs opgerichte Europees Fonds voor Strategische Investeringen

Beijing heeft in 2012 het 16 + 1platform opgericht voor samenwerking
met 16 Centraal- en Oost-Europese landen
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(EFSI), dat met steun aan het midden- en kleinbedrijf en met investeringen
in infrastructuur de structurele groei in Europa wil bevorderen. China heeft
al aangegeven in het EFSI te willen investeren, vooral waar het gaat om di
gitale infrastructuur, en hoopt hiermee Europa op haar beurt meer te be
trekken bij de Zijderoute.
Afrika
Hoewel China de grootste investeerder in Afrika is, gaat de aandacht van
het land vooral uit naar activiteiten op het gebied van peacekeeping- en
veiligheidsoperaties. Dit als gevolg van de ervaren kwetsbaarheid van Chine
se firma’s en burgers voor politieke instabiliteit. De handelsrelatie dwong
Beijing haar betrokkenheid te versnellen en een sterkere rol te spelen in de
continentale veiligheidszaken. Het ‘China-Africa Cooperative Partnership for
Peace and Security’ in 2012, was hier een van de gevolgen van.
Voor China was de belangrijkste reden voor het opvoeren van veiligheids
overeenkomsten in Afrika echter de toenemende dreiging van piraterij voor
de koopvaardij bij de kust van Somalië. In het najaar van 2008 ontplooide
China buiten zijn eigen regio twee jagers en een bevoorradingsschip.
Strategisch gelegen aan de Hoorn van Afrika, opende China de 36-hectare
grote Djibouti-basis in september 2017. Deze basis is het meest welspreken
de symbool van China’s toenemende militaire presentie in Afrika. Prioriteiten
zijn bescherming van China’s groeiende economische en veiligheidsbelangen
in Afrika en de Indische Oceaan, en bevordering van de sterke en geopoli
tieke ambities van OBOR. Het laatste is bedoeld de connectiviteit en samen
werking tussen China en andere landen langs de landgebonden en maritie
me Zijderoute, die zich uitstrekten van Azië door het Arabische Schiereiland
en de Hoorn van Afrika naar Egypte, te verhogen. China’s combinatie van
militaire expansie met economische ontwikkeling in Djibouti loopt parallel
aan activiteiten elders op het continent.

Rex Tillerson, hier met de Argentijnse president Mauricio Macri, waarschuwde
Latijns-Amerika voor China’s imperiale ambities. Foto: U.S. Department of State

Latijns-Amerika
Recentelijk is het OBOR-initiatief uitgebreid met Latijns-Amerika. Zo verwel
komde vorig jaar mei de Chinese president Xi president Mauricio Macri van
Argentinië in Beijing met de uitspraak dat “Latijns-Amerika is de natuurlijke
verlenging van de 21e eeuwse maritieme Zijderoute.”
Terwijl Zuid-Amerika jarenlang beschouwd werd de geostrategische achter
tuin van de Verenigde Staten te zijn, heeft Washington sinds lange tijd de
regio verwaarloosd. In 2000, nam Panama het Panamakanaal officieel over
van de Verenigde Staten. Slechts vijf maanden nadat China en Panama of
ficiële diplomatieke relaties hadden aangeknoopt, bezocht de Panamese
president, Juan Carlos Varela Rodriguez, Beijing in november 2017. Misschien
de belangrijkste overeenkomst die werd gesloten was de insluiting van Pa
nama in het OBOR-project.
Naarmate de economie van China meer groeide, vond ook een stroom van
exporten van Brazilië naar China plaats. Tevens begon China naar de gunsten
van verschillende Zuid-Amerikaanse overheden te dingen.
Eerder, in 2013, toen Washington niet bleek Chinese initiatieven te bemoei
lijken, verklaarde de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken, John Kerry, dat “het tijdperk van de Monroe Doctrine voorbij is.”
Onlangs weersprak echter zijn opvolger als minister van Buitenlandse Zaken,
Rex Tillerson, deze uitspraak van Kerry. Tillerson waarschuwde Latijns-Ame
rika voor China’s imperiale ambities.
Niettemin is China in toenemende mate zijn activiteiten in Zuid-Amerika aan
het intensiveren. Het land is nieuwe markten aan het aanboren en exporteert
Beijings model van staatsgeleide expansie. Het bouwt ook infrastructuur als
een diplomatiek instrument en breidt zijn kring van vrienden uit door meer
Zuid-Amerikaanse landen uit te nodigen zich aan te sluiten bij de Aziatische
Investeringen en Infrastructuur Bank. Daarnaast helpt China de regio’s ver
bindingen naar de rest van de wereld te vergroten door projecten zoals de
voorgestelde, 19.000-kilometer lange, Trans-Pacific fiberoptische internet
kabel van China naar Chili.

China beschikt met het OBOR-project over een echt mondiaal strategisch idee.
Afbeelding: Wikipedia

Tot slot
Wat is uiteindelijk het voordeel van de nieuwe Zijderoute? Vervoer via de
spoorwegen duurt zo’n kleine twee weken. Dat is sneller dan per boot, maar
ook drie keer zo duur. Europa is vooral een goede optie voor producten met
een hoge waarde. Daarnaast kunnen binnen Centraal-Azië goederen sneller
verspreid worden, nu ze rechtstreeks vanuit China kunnen komen.
Het OBOR-project kent echter ook zwakheden. Zo zijn er landen in Azië die
nog onderontwikkeld zijn en over weinig handelservaring beschikken.
Daarnaast zijn er ook landen waar weinig draagvlak bestaat voor Chinese
investeringen.
Niettemin is duidelijk dat met de nieuwe Zijderoute China haar stempel op
de wereld gaat drukken. China ontwikkelt immers een samenhangend alter
natief systeem, dat, anders dan het Westerse, niet gebaseerd is op vrijheid,
democratie en individuele mensenrechten. China beschikt hiermee over een
echt mondiaal strategisch idee en streeft dit idee voortdurend na. Natuurlijk
heeft dit implicaties voor Europa. China probeert constant de eenheid van
de EU te testen en te ondermijnen.
Opmerkelijk is dan ook dat in ons land vooral de dreiging die van Rusland
uitgaat veel aandacht krijgt. Dat is veel minder het geval met China. Toch
zal op de lange termijn het economische en politieke beleid van China ook
haar invloed in Europa doen gelden! Het creëren van economische afhanke
lijkheden gaat immers gepaard met een toenemende politieke invloed.
Europa is gewaarschuwd!

Het is duidelijk dat met de nieuwe
Zijderoute China haar stempel
op de wereld gaat drukken
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Column

Europese Commissie werft actief
nieuwe leden op de Balkan
Prof. Dr. László Marácz

Jean-Claude Juncker, de Luxemburgse voorzitter van de Europese Commissie (EC), heeft recentelijk een aantal hoofd
steden op de Balkan bezocht, waaronder Belgrado, Pristina, Sarajevo, Skopje en Tirana. Het doel van Junckers toer
op de Balkan was om de staten op de Balkan, zoals Servië, Montenegro, Kosovo, Bosnië en Herzegovina, Macedonië
en Albanië een lidmaatschap van de Europese Unie in het verschiet te stellen.

Juncker nam bij zijn aantreden nog
openlijk afstand van het idee van een
verdere uitbreiding van de Unie
Opvallend was dat Juncker bij zijn aantreden als voorzitter van de EC in 2014
nog openlijk afstand nam van het idee van een verdere uitbreiding van de
Unie. Hoewel Juncker de etnische conflictstof en andere sociaaleconomische
problemen op de Balkan erkent, heeft de voorzitter nu opeens veel haast
gekregen met uitbreiding. Dit alles vanwege veranderende geopolitieke
omstandigheden. De Europese Commissie gaat de strijd aan om meer invloed
in de Balkan met Rusland, China, Turkije en de Verenigde Staten, die alle
beschikken over een eigen agenda voor de Balkan.
Balkan al voor 2025 lid van de Unie
Juncker bezocht de Balkenhoofdsteden met een positieve boodschap. Hij
vindt dat ze voor 2025 lid van de EU moeten worden. De regeringsleiders in
de Balkanstaten die doorgaans door Brussel op de vingers getikt worden
omdat ze zich juist niet houden aan Brusselse morele codes en voorschriften
moeten aangenaam verrast zijn door de draai van 180 graden in het beleid
van Brussel ten aanzien van de regio. Het is echter maar zeer de vraag of er
echt iets wezenlijks veranderd is op de Balkan als het gaat om democratise
ring en respect voor mensenrechten. Op het hoogtepunt van de migratiecri
sis in 2015 kregen landen aan de Balkanroute, zoals Macedonië en Servië
zware kritiek uit Brussel, omdat ze hun grenzen gesloten hielden voor de
stroom van migranten, die de Balkanroute gebruikten om van Griekenland
naar Duitsland te komen. Hoewel de stroom van migranten enigszins getem
perd is door de migratiedeal met Turkije, is de migratiedruk op deze landen
niet verdwenen en kunnen zij noodgedwongen hun grensbeleid niet wijzi
gen. Voor Juncker was dit nu even een minder belangrijk onderwerp. De
voorzitter van de EC hield zijn gehoor op de Balkan voor dat er wel ingrij
pende hervormingen en oplossingen van conflicten nodig zijn om zijn plan
van toetreding van de zes Westerse Balkanstaten te laten slagen.

Jean-Claude Juncker heeft een aantal Balkanlanden het EU-lidmaatschap in het
verschiet gesteld. Foto: en.kremlin.ru

Kosovo
Hoewel Kosovo nu al meer dan tien jaar onafhankelijk is, is de officiële er
kenning van het land nog steeds niet geregeld. Het was te verwachten dat
Servië van mening is dat de afscheiding van de landsstreek Kosovo illegaal
is en dat het land op alle mogelijke manieren zal proberen de Europese in
tegratie van de jonge Albanese staat, die in het noorden een grote Servische
minderheid huisvest, tegen te werken. De Europese Unie heeft de Serven en
Kosovo-Albanezen meermaals laten weten dat beide landen niet op een
lidmaatschap hoeven te rekenen als zij hun onderlinge conflictstof niet bij
leggen. Maar interessant in dit geval is dat de erkenning van Kosovo niet
alleen voor conflictstof op de Balkan zorgt maar juist voor interne tegenstel
lingen in de Unie zelf. Er zijn nog steeds vijf EU-lidstaten die weigeren om
Kosovo te erkennen. Cyprus, Griekenland, Roemenië, Slowakije en Spanje
zijn bevreesd dat van de erkenning van Kosovo door de belangrijkste Wes
terse staten een precedentwerking zal uitgaan als oplossing voor problemen
die deze staten met eigen onwillige regio’s hebben. In het geval van de
Catalaanse crisis veroorzaakt door het onafhankelijkheidsstreven van sepa
ratisten onder leiding van de afgezette regionale president Puidgemont viel

Op het hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015 kregen landen aan de Balkan
route zware kritiek uit Brussel, Foto: IOM
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Het Chinese 'One Belt One Road' initiatief. Afbeelding Allan & Associates

juist op dat Brussel afzijdig is gebleven. Is er een garantie dat Brussel in de
kwestie Kosovo wel actiever zal zijn? Waar de erkenning van Kosovo vooral
ingegeven was door de Amerikaanse strategie voor de Balkan als compen
satie van de traditionele Russisch-Grieks-Servische samenwerking, waarvan
het bindmiddel de Grieks-orthodoxe religie is, lijkt de Unie vooral de econo
mische slag om de Balkan te verliezen. China kan de Balkan goed integreren
in het eigen wereldomvattende infrastructurele project, de nieuwe zijderou
te.
China op de Balkan
China is met een ambitieus infrastructureel globaal project bezig het zoge
heten ‘One Belt One Road’ (OBOR) initiatief dat door de Chinese president
Xi Jinping in 2013 gelanceerd werd. China wil de oude zijderoute, een inge
nieus netwerk van handelswegen, die Europa over land en zee met Eurazië
verbond nieuw leven inblazen. In de 21ste eeuw betekent dit vooral de
aanleg van brede autowegen en hoge snelheidsverbindingen. In OBOR neemt
de Chinese overheid een sleutelrol in. In mei 2017 kwamen veel Europese
landen, waaronder de vier Visegrad-landen en Balkanstaten, op uitnodiging
van de Chinese regering in Peking bijeen om te overleggen over hoe MiddenEuropa en de Balkan in het OBOR-project kunnen worden geïntegreerd.
Peking is van plan de Hongaarse hoofdstad Boedapest via Belgrado te ver
binden met de Griekse havenstad Piraeus via een hoge snelheidsverbinding.
China wil zo snel mogelijk de 350 kilometer nieuwe treinverbinding tussen
Boedapest en Belgrado gerealiseerd hebben. De kosten voor de aanleg van
deze nieuwe verbinding worden bekostigd door een lening van de Chinese
Eximbank. De ontwikkeling van transportcorridors in Midden- en Oost-Eu
ropa, zoals de Boedapest-Belgrado-Piraeus hoge snelheidsverbinding, zal
Chinese export naar het Europese continent moeten gaan faciliteren. De
Chinese banken, gedekt door de eigen overheid, kunnen met een groot
geldoverschot gemakkelijk investeren in Midden- en Oost-Europa en kunnen
bovendien door de eurocrisis in Griekenland ook nog eens profiteren van de
lage prijzen. Chinese investeerders hebben inmiddels een meerderheid van
de aandelen van de Griekse haven Piraeus verworven. In Brussel ziet men
met lede ogen de financieel-economische expansie van China op de Balkan
aan die mede door eigen Europees financieel wanbeleid is aangewakkerd.

Peking is van plan de haven van Piraeus te verbinden met Belgrado en Boeda
pest via een hoge snelheidsverbinding. Foto: Wikimedia, Nikolaos Diakidis

Europees Parlement tegen toetreding van Balkan
In Brussel is er met weinig enthousiasme gereageerd op Junckers initiatief
om de Balkan te paaien met een Europees lidmaatschap. De geopolitieke
toer door de Balkan kwam Juncker op stevige kritiek van het Europees Par
lement te staan. De grote parlementaire fracties zijn niet overtuigd van
hervormingen op de korte termijn en zien in Europa weinig draagvlak onder
het eigen Europese electoraat voor erkenning van het lidmaatschap van
Balkanstaten. In de Balkan zelf wordt de hernieuwde Brusselse interesse
vooral als een mogelijkheid gezien om Brusselse kritiek op het gebrek aan
democratisering, mensenrechten en de rechten van etnische minderheden
te stoppen. Als Brussel te gretig is, zoals Juncker zich nu toonde, komt dat
handige Balkanpolitici goed uit, omdat ze dan de referentie van de EU goed
kunnen gebruiken in onderhandelingen met China en andere gegadigden
met een geopolitieke agenda voor de Balkan.
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INF-verdrag staat op de tocht
Jan van den Berg

In 1988 ondertekenden de Verenigde Staten en Rusland het INF-verdrag. Hierdoor mochten deze landen geen raketten
in het middellange-afstandsbereik meer hebben. Door verschillende ontwikkelingen lijkt het einde van dit verdrag nu
in zicht.

Het INF-verdrag heeft dertig jaar lang
goed gefunctioneerd
Einde Koude Oorlog
Zo'n dertig jaar geleden kwam de Koude Oorlog ten einde. Er is niet één
duidelijk moment aan te geven waarop dit plaatsvond. Het is eerder een
proces dat enkele jaren duurde en dat ten einde kwam toen de Sovjet-Unie
op 26 december 1991 werd opgeheven. Een belangrijk moment in de aanloop
naar het einde van de Koude Oorlog is ongetwijfeld het van kracht worden
van het INF-verdrag op 1 juni 1988.
Dit verdrag maakte een einde aan de intermediate nuclear forces (INF) van
beide supermachten, ofwel alle Amerikaanse en Russische op het land op
gestelde ballistische en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5.500 kilo
meter. We kunnen dit verdrag zonder meer kwalificeren als een belangrijk
verdrag op het gebied van ontwapening. Dertig jaar lang heeft het goed
gefunctioneerd. Maar er beginnen barsten in te komen.

De Russische en Amerikaanse leiders Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan on
dertekenen het INF-verdrag. Foto: Ronald Reagan Presidential Library)

Russische kruisraket
De Verenigde Staten beschuldigen Rusland ervan een kruisraket in operati
onele dienst te hebben genomen die valt onder het INF-verdrag en daardoor
welbeschouwd verboden is. Het gaat om een raket die door een mobiele
lanceerinstallaties gelanceerd wordt. Er zijn verder weinig details bekend. De
raket kan een nucleair explosief hebben en het bereik zou liggen tussen de
1.500 en 2.500 kilometer. De raket staat in Rusland bekend als 9M729. De
Amerikaanse benaming luidt SSC-8.
De New York Times citeerde in februari vorig jaar een Amerikaanse bron, die
stelde dat er twee bataljons met de 9M729 zouden zijn uitgerust. Een
hiervan zou toen nog gestationeerd zijn in het testgebied Kapoestin Yar bij
Volgograd, de andere zou zich elders in Rusland bevinden. Bij elkaar beschik
ken deze eenheden over rond de 48 raketten. Van Russische zijde is er geen
enkele bevestiging dat de 9M729 is opgesteld, of dat er een kruisraket bestaat
die aan de hier beschreven specificaties voldoet.
Wapenwedloop
Terug naar de kwestie waar het dertig jaar geleden om ging. In de jaren
tachtig van de vorige eeuw vond een wapenwedloop plaats in Europa. De
Sovjet-Unie had sinds 1960 verschillende raketten opgesteld, die geheel
West-Europa konden aanvallen. Het begon in 1959 met het opstellen van
de SS-4 met een bereik van 2.100 kilometer. Drie jaar later kwam daar de
SS-5 bij, die 3.700 kilometer reikte. Beide waren vast opgesteld. Daarnaast
was er de SS-12. Dit was een ballistische raket met een bereik van 900 kilo
meter op een mobiele lanceerinstallatie.

De SSC-8 lijkt sterk op de hier afgebeelde raket, die vanaf schepen wordt ge
lanceerd. Foto: nationalinterest.org

Dit drietal vormde zeker een bedreiging voor de Europese NAVO-landen,
maar daar was mee te leven. De NAVO meende voldoende kernwapens op
Europese bodem te hebben om een geloofwaardige afschrikking te kunnen
bieden. Daarin speelde onder andere de Pershing 1A een rol. Dit was een
mobiel opgestelde raket met een bereik van 740 kilometer. In Duitsland
waren er 108 in dienst bij het Amerikaanse leger en 72 bij de Duitse krijgs
macht, waarvoor de Amerikanen kernkoppen beschikbaar hadden.
Medio jaren zeventig verscheen een nieuwe raket op het toneel. De SS-5
werd vervangen door de SS-20, die direct als een grote dreiging werd ge
kwalificeerd. Dat is te begrijpen. Het ging om een wapen met een bereik van
5.500 kilometer op een mobiele lanceerinstallatie. In tegenstelling tot zijn
voorganger had de SS-20 drie onafhankelijk richtbare kernkoppen.

Tegen de komst van de kruisraketten is veel gedemonstreerd, zoals hier in Am
sterdam. Foto: SERC
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Maatregelen van de NAVO
Na jaren van politiek overleg en tegen grote maatschappelijke weerstand in
besloot de NAVO in 1979 om 572 nieuwe nucleaire raketten op te stellen.
De 108 Amerikaanse Pershing 1A's zouden vervangen worden door evenveel
Pershing 2's. Deze had een veel groter bereik (1.770 kilometer) en een zeer
grote nauwkeurigheid. Daardoor was deze raket bij uitstek geschikt om
bijvoorbeeld diep onder de grond verborgen commandoposten uit te scha
kelen. Om de Duitse Pershings te vervangen werd de variant 1B ontwikkeld.
Dit was in essentie een Pershing 2, maar met het geringere bereik van de
Pershing 1A.
Verder zouden er 464 kruisraketten komen in België, Duitsland, Italië, Ne
derland en het Verenigd Koninkrijk. Deze raketten van het type BGM-109G
reikten 2.500 kilometer en werden gelanceerd van mobiele installaties met
ieder vier raketten. De meeste van deze kruisraketten en alle Pershing 2's zijn
daadwerkelijk opgesteld voor het INF in werking trad. De Pershing 1B is nooit
operationeel geweest.
Na 1988 was het gedaan met zowel de Amerikaanse als de Russische mid
dellange afstandsraketten in Europa. Op 1 juni 1991 waren er in totaal 2.692
raketten vernietigd, waarvan 846 exemplaren van de Verenigde Staten en
1.846 van de Sovjet-Unie. Hiertoe behoorde ook de SSC-4. Dit is een Russi
sche kruisraket die vrijwel dezelfde specificaties had als de BGM-109G. De
SSC-8 kunnen we beschouwen als een verdere ontwikkeling van deze
kruisraket.
Lacunes
Hoe succesvol het INF-verdrag ook is geweest, het omvatte ook veel wapen
systemen juist niet. Zo was er geen beperking ten aanzien van raketten die
op schepen zijn gestationeerd. Ook had het verdrag geen betrekking op
raketten van andere landen. Frankrijk was niet bij het INF-verdrag betrokken
en kon daarom de achttien S-3 ballistische raketten houden. Deze zijn ove
rigens in 1996 van de sterkte afgevoerd.
Deze beperking van het INF speelt nu op. Rusland is de afgelopen tientallen
jaren omringd geraakt door landen die ballistische nucleaire raketten met
een middelgroot bereik hebben. Van west naar oost gezien gaat het om
Israël, Iran, Pakistan, India, China en Noord-Korea. Een nucleaire dreiging
tussen Rusland en deze landen is vooralsnog niet in zicht, maar dat kan

De Franse ballistische raket S-3 valt niet onder het INF-verdrag (bron: Musée de
l'Air et de l'Espace)

Voor de NAVO vormde de SS-20 een grote bedreiging. Foto: Wikipedia
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veranderen. Dit geldt vooral voor China, dat een steeds machtiger land wordt
en waarmee de belangen kunnen botsen.
De Noord-Koreaanse kernraketten zijn vooral gericht tegen de Verenigde
Staten. Maar het kan niet anders dan dat Russische nucleaire planners met
(op zijn minst) veel belangstelling de ontwikkelingen van deze raketten
volgen.
Wederzijdse irritaties
Dit zijn echter niet de belangrijkste reden waarom het INF-verdrag op de
tocht staat. Er bestaat in Rusland al lang grote irritatie over de Amerikaanse
verdediging tegen ballistische raketten. Hiervoor staan in Polen en Roemenië
systemen opgesteld, die gericht zijn tegen Iran. Terecht stellen de Russen dat
deze ook gebruikt kunnen worden tegen hun ballistische raketten. Hoewel
dit technisch gesproken klopt, is er natuurlijk het verschil dat het bij een
eventuele Iraanse aanval zou gaan om een gering aantal raketten. Tegen een
grote (Russische) aanval met ballistische raketten maakt het Amerikaanse
antiraketsysteem geen schijn van kans.

Noord-Korea behoort tot de landen rondom Rusland met ballistische raketten.
Foto: Wikipedia, Stefan Krasowski

Verder ontwikkelen de Amerikanen meer en betere stealth drones, die ge
bruikt kunnen worden voor grondaanvallen. Dat deze een nucleaire taak
krijgen, lijkt niet aan de orde. De mogelijkheid bestaat echter wel degelijk.
De Russen vragen zich af wat praktisch gezien het verschil is tussen een
nucleair bewapende drone en een nucleaire kruisraket, behalve dat de eerste
terugkeert naar zijn basis.

Het INF-verdrag omvatte ook veel
wapensystemen juist niet

De kern van de zaak is dat Rusland weinig reden ziet om zich in te houden
wat betreft de ontwikkeling van kernwapens. De rede over kernwapens van
de Russische president Poetin op 1 maart geeft daar ook blijk van. Hoewel
de SSC-8 hierin niet voorkwam, schermde Poetin met een reeks van, al of
niet reële, nieuwe nucleaire wapens.
De Verenigde Staten nemen de SSC-8 serieus en zijn ervan overtuigd dat dit
wapen bestaat en operationeel is. De meest tastbare reactie tot nu toe is het
beschikbaar stellen van een budget van 58 miljoen dollar om onderzoek te
doen naar een antwoord op de SSC-8 in de vorm van een nieuwe kruisraket.
Dit is in het INF niet verboden. Alleen het daadwerkelijk testen en opstellen
van zo'n raket zou een schending van dit verdrag betekenen.
Een nieuw verdrag?
Over een aantal jaren kunnen we mogelijk concluderen dat de geschiedenis
zich heeft herhaald. Rusland introduceert nieuwe kernwapens (zoals de
Sovjet-Unie veertig jaar geleden), de Verenigde Staten reageren met hun
eigen nieuwe wapens (zoals met de BGM-109G en de Pershing 2) en vervol
gens besluiten beide landen om hun nieuwe middellange afstandsraketten
in de ban te doen. Ofwel door het INF in stand te houden, ofwel door een
nieuw verdrag te sluiten.

De mogelijkheid bestaat dat Amerikaanse stealth drones een nucleaire taak krij
gen. Foto Wikimedia, Truthdowser

Hoe speculatief dit ook is, een andere conclusie kunnen we wel degelijk
trekken. Namelijk dat het tegenwoordig moeilijker zal zijn om een verdrag
zoals het INF te sluiten dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In die tijd
domineerden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in deze categorie wa
pens. Toen zij er van af wilden, bleven er nauwelijks middellange afstands
raketten over. Verder beschikten alleen China, Frankrijk en Israël over kleine
aantallen ballistische raketten.
Dat is veranderd. Er zijn nieuwe spelers op dit terrein gekomen, waaronder
India, Iran, Noord-Korea en Pakistan, terwijl China zijn raketarsenaal uitbreidt.
Dit leidt tot een nieuwe dynamiek. Wil de NAVO zich verdedigen tegen
Iraanse raketten, dan ziet Rusland dat ook als een bedreiging. Bouwt China
raketten die Rusland kunnen bedreigen, dan zal de laatste minder genegen
zijn om van deze wapens af te zien. Er spelen dus veel meer factoren een rol
dan toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten nog samen de dienst uit
maakten.
De enige oplossing zou zijn een wapenbeheersingsverdrag waar alle landen
met ballistische en kruisraketten partij bij zijn. In vergelijking met het uiton
derhandelen van zo'n verdrag is de totstandkoming van het INF een peulen
schil.

De Russische president Poetin tijdens zijn rede over kernwapens op 1 maart
2018. Foto: Euromaidan Press
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Column

Gebrek aan leiderschap en strategie
Mr. drs. C. Homan

In de aandacht voor internationale politiek staat de laatste tijd vooral het einde van de op regels gebaseerde liberale
wereldorde centraal. De wereld bevindt zich 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog onverwachts immers in een meer
omvattende tweede. Dit komt mede door het nieuwe Amerikaanse beleid van Donald Trump, dat het etiket draagt
‘America First’. Kortom, ‘protectionisme’, ‘unilateralisme’ en ‘nationalisme’ domineren dit beleid.
Over de liberale wereldorde bestaan verschillende interpretaties. De Ameri
kaan Jake Sullivan geeft in de laatste Foreign Affairs niet alleen een voortref
felijke analyse van deze liberale wereldorde, maar ook de redenen dat deze
ten einde loopt.

‘Protectionisme’, ‘unilateralisme’ en
‘nationalisme’ domineren het
beleid van Donald Trump

Drie aannames
De door de Verenigde Staten gestichte op regels gebaseerde liberale wereld
orde berust volgens Sullivan op drie aannames. De eerste is, dat economische
openheid en integratie leiden tot grotere en ruimer gedeelde voorspoed. De
tweede poneert dat politieke openheid, democratisering en bescherming van
mensenrechten leiden tot sterkere, meer rechtvaardige maatschappijen en
meer effectieve internationale samenwerking. De derde aanname luidt dat
economische en politieke openheid wederzijds versterkend zijn.
Sullivan vecht alle drie aannames aan. Zo is de relatie tussen globalisering en
gedeelde voorspoed niet langer duidelijk. De belangen van de middenklasse
worden immers onvoldoende behartigd en mondiale integratie wordt vaak
ook als een bedreiging voor de nationale identiteit en economische vitaliteit
beschouwd.
Ook de democratie ligt onder vuur. Vooral populistische politieke partijen en
het beleid van autoritaire landen ondergraven politiek pluralisme en open
verkiezingen. Denk aan de Russische inmenging van het Amerikaanse ver
kiezingsproces. Digitalisering speelt een belangrijke rol in de bedreigingen
van democratie.
En als het ten slotte gaat om de interactie tussen economische en politieke
hervorming, toont China aan dat economische openheid voortreffelijk vere
nigbaar is met een gesloten politiek systeem. China biedt ook wat velen als
een attractief alternatief zien. Publieke stromingen in Afrika en Azië, en zelfs
sommige in Europa, schenken hier serieuze aandacht aan.
Veiligheidsconferentie
Een goede barometer voor de huidige internationale wanorde, in het bijzon
der de gesteldheid van de politiek in het Westen, is de jaarlijkse veiligheids
conferentie in München. Deze conferentie werd opgericht in 1963 en be
perkte zich aanvankelijk tot Amerikaanse en Duitse autoriteiten. Inmiddels
is de conferentie uitgegroeid tot een mondiale gebeurtenis.
Zo waren bij deze jaarlijkse driedaagse bijeenkomst in februari jl. deze keer
zo’n 800 deelnemers aanwezig. Onder hen 22 staatshoofden, 41 ministers
van Buitenlandse Zaken en 39 van Defensie. Maar ook aanwezig waren de
hoofden van het IMF en Wereldbank en de secretaris-generaal van de VN.
De meeste deelnemers waren er niet zozeer voor de conferentie, maar voor
de vaak vertrouwelijke 150 nevenbijeenkomsten en 2.100 privé ontmoetin
gen. Een bekend gezegde over deze bijeenkomst is dan ook dat de belang
rijkste gebeurtenissen zich achter de schermen afspelen.

Niet iedereen ziet globalisering als een positief fenomeen.
Foto: Wikimedia, Herder3

Zoals ieder jaar ontvangen de deelnemers van te voren een rapport. Dit jaar
had het Munich Security Report 2018 als uitdagende titel: ‘To the Brink and
Back?’ (Naar de rand en terug). Het uitgebreide document geeft, ondersteund
door grafieken, statistieken en onder meer informatie van denktanks, uitge
breide gegevens over onderwerpen als de toestand in de EU, de opkomst
van China, sancties tegen Rusland, cyberveiligheid, klimaatverandering etc.
https://www.securityconference.de/).

De jaarlijkse veiligheidsconferentie
in München is uitgegroeid tot een
mondiale gebeurtenis
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Rode draad
De onderwerpen die in de meeste, weinig verrassende plenaire speeches aan
de orde kwamen waren regionale instabiliteit in het Midden-Oosten, de
oorlog in Syrië, spanningen op het Koreaanse schiereiland, het conflict in
Oekraïne, toename van de verdeeldheid tussen de NAVO en Rusland,
evenals de nucleaire dreiging. De meeste inleidingen hadden een sterke focus
op verhoging van de defensie-uitgaven, ondersteuning van de afschrikking
en het projecteren van sterkte.
Mij baserend op de plenaire speeches en paneldiscussies, beperk ik mij in het
kort tot de rode draad die door de conferentie liep, te weten het gebrek aan
leiderschap en strategische visie in het Westen.
Hoewel er vele geruststellingen van Amerikaanse diplomaten waren over de
betrokkenheid van Washington bij het trans-Atlantisch bondgenootschap,
overheerste onder de Europese deelnemers toch bezorgdheid.
Europa
De verwachting dat Europa de Westerse leidersrol op zich zou nemen werd
echter niet bewaarheid. Zowel de Duitse minister van Defensie, Ursula von
der Leyen, als haar Franse tegenhanger, Florence Parly , onderstreepten wel
het belang van Europa. Hoewel beide bewindslieden EU’s ‘Permanent
Structured Cooperation’ (PRESCO) prezen, kwamen in de speeches van beide
ministers echter voortdurend verschillen in Europese prioriteiten naar voren.
Von der Leyen benadrukte het belang van ontwikkelingshulp, terwijl Parly
sprak over de noodzaak van een gemeenschappelijke strategische cultuur.

Minister-president Rutte was een van de deelnemers aan de conferentie.
Foto: MSC, Müller

De Franse minister was ook opvallend in haar uitspraken over Europese de
fensie. Zij zei dat we Europa aan de bureaucraten hadden overgelaten; aan
de tirannie van consensus. Parly vond het tijd om Europa zijn magie terug te
geven. De boodschap was duidelijk. Europese defensie kan volgens Parly
gegijzeld gehouden worden door een paar landen of door de EU-bureaucra
tie. Zij zei dan ook, dat het succes van Europese defensie niet mag afhangen
van de instituties, maar zal komen van nieuwe missies en operaties.
Opvallend was ook de anti-Amerikaanse toon die de speeches van de Duitse
ministers van Buitenlandse Zaken (Gabriel) en Defensie (Von der Leyen)
kenmerkte. Hoewel de twee ministers het belang van de vriendschap met
de VS onderstreepten, deelden ze ook steken uit. Zo hekelde Von der Leyen
de Amerikaanse bezuinigingen op diplomatie, ontwikkelingshulp en inter
nationale organisaties.

Veel sprekers wezen op de toegenomen nucleaire dreiging. Foto: US DoD

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, twijfelde over de
rol van de Verenigde Staten in zijn speech, maar gaf geen enkele indicatie
over de wijze waarop Duitsland een serieus strategisch vooruitzicht voor
Europa kon bieden.
Gabriel merkte ook op dat China en Rusland voortdurend de eenheid van
de EU aan het testen en ondermijnen waren. Het Westen had volgens hem
hier ook geen strategie voor. Maar Europa zal volgens Gabriel alleen een
strategie accepteren wanneer het door Duitsland aangestuurd wordt. Maar
hij zag dit ook niet gauw gebeuren.
Tot slot
De voorzitter van de conferentie, Wolfgang Ischinger, sloot de bijeenkomst
af met de veelzeggende woorden: “Toen ik de conferentie opende op vrijdag,
hoopte ik dat ik het vraagteken van het motto (‘To the Brink and Back?’) kon
verwijderen, maar ik ben er niet helemaal zeker van dat we dat kunnen
doen.” Zo had de conferentie geen antwoord gegeven op de aanhoudende
vraag hoe de verdeeldheid tussen het Oosten en Westen overbrugd kan
worden. Er was een opvallend gebrek aan ideeën over de wijze hoe om te
gaan met de voortdurende spanningen. De conferentie bevestigde dan ook
de urgentie van een nieuwe benadering van deze zaken.
Het gebrek aan een mondiale supermacht, die de vele crises zou aanpakken
en met innovatieve oplossingen zou komen, was treffend. Noch de Ameri
kaanse, noch Europese politici vestigden de indruk dat zij de toekomstige
wereldorde vorm wilden geven. Kortom, er was een belabberde ontstentenis
aan Westerse, liberale eenheid!

De Duitse minister van Defensie,Ursula von der Leyen en haar Franse tegenhan
ger Florence Parly. Foto: MSC Kuhlmann

De conferentie heeft geen antwoord
gegeven op de aanhoudende vraag hoe
de verdeeldheid tussen het Oosten en
Westen overbrugd kan worden

