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Nederland bungelt onderaan lijstje
van NAVO-landen
Luitenant-generaal b.d. Peter Striek
Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'

Defensie krijgt er met ingang van 2019 structureel € 1,2 miljard bij, oplopend tot € 1,5 miljard in 2022. Dat is een be
hoorlijke verhoging van het budget dat daarmee op ruim € 10 miljard per jaar komt. Deze verhoging is het gevolg van
een verbeterende economie en werkgelegenheid waardoor het Bruto Binnenlands Product (BBP) stijgt. Het defensie
budget wordt meestal weergegeven als percentage van het BBP en de NAVO-landen hebben in 2014 afgesproken om
in tien jaar tijd (dus in 2024) de defensie-uitgaven in de richting van 2% van het BBP te bewegen.
Geen 2%
De Defensiebegroting 2019 geeft aan dat we volgend jaar 1,30% van het
BBP uitgeven aan Defensie; in 2020 1,34%; in 2021 1,28% en in 2022 dalen
we naar 1,23%. Het percentage daalt dus omdat het BBP groter wordt. We
halen hiermee niet het gemiddelde van de Europese NAVO-bondgenoten en
zeker niet het percentage van 2% van het BBP in 2024.
Andere NAVO-landen halen die 2% ook niet, maar met ongeveer 1,25%
staan we samen met België, Luxemburg en Slovenië onder aan het lijstje van
defensie-uitgaven als percentage van het BBP. Daarvoor zou Nederland zich
moeten schamen. Zeker als we weten dat een deel van het budget in verge
lijking met de bondgenoten niet thuis hoort in het defensiebudget zoals
pensioenen en wachtgelden, beveiliging Schiphol en de kustwacht in de
Noordzee en het Caribisch gebied. Als we die uitgaven niet meetellen, be
steden we niet meer dan 0,9% van het BBP aan Defensie. Premier Rutte was
in de vorige kabinetten niet te beroerd om flink in het defensiebudget te
snijden (meer dan € 6 miljard). Tijdens de algemene beschouwingen over de
miljoenennota 2019 gaf hij doodleuk aan weinig hoop te hebben de afspra
ken te gaan halen die Nederland in 2014 in Wales had gedaan. De fractie
leider van het CDA wil duidelijkheid van de premier. Hij is van mening dat
Nederland meldt dat we geen kans zien de 2% te halen of we zorgen er voor
dat er meer geld naar Defensie gaat.

De kosten voor de beveiliging van Schiphol horen niet thuis in de defensiebegroting. Foto: MinDef

Inzetbaarheidsdoelen
Ik ben het met de minister van Defensie eens dat we niet alleen moeten
kijken naar de 2% NAVO-norm. We moeten ook kijken of we de taken zoals
in onze Grondwet vastgelegd, kunnen uitvoeren. De Defensiebegroting 2019
geeft op bladzijde 19 en verder de inzetbaarheidsdoelen aan. Gelet op de
investeringsplannen van de Koninklijke Marine (KM) en de Koninklijke
Luchtmacht (KLu), lijken de inzetbaarheidsdoelen van die krijgsmachtdelen
in de komende 15 jaar haalbaar. Dat blijkt niet alleen uit de grote lijst met
nieuwe investeringen maar ook uit het overzicht op bladzijde 62. Hieruit kun
je opmaken dat de KM en de KLu het grootste deel van het investeringsbud
get in beslag nemen. Kijken we naar de inzetbaarheidsdoelen van de Ko
ninklijke Landmacht (KL), dan wordt met “kortdurende inzet” bedoeld dat
na inzet (zes of vier maanden) geen aflossing is voorzien. Bij “langdurende
inzet” wordt er van uit gegaan dat we met drie rotaties of meer kunnen

De KLu investeert in de aanschaf van F-35's. Foto: MinDef
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Na het artikel van de voorzitter van de KNV 'Ons Leger', luitenant-generaal b.d. Peter Striek, dat op bladzijde 3 verder gaat, treft u op de bladzijden 4 - 7
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onze medewerker Jan van den Berg aan. ook hier spreekt de titel, Veteranen Search Team helpt vermisten op te sporen, voor zich. Ook
deze editie van Armex wordt afgesloten met twee pagina's (15 en 16) Defensienieuws.
Foto cover: Het is nodig de komende 15 jaar extra te investeren in de gevechtskracht van de landstrijdkrachten. Foto: Ministerie van Defensie.
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deelnemen. Dus als de KM langdurend met twee oppervlakteschepen moet
deelnemen aan een missie, moet men over zes schepen kunnen beschikken.
Voor een kortdurende inzet van een brigadetaakgroep op een hoog gewelds
niveau moet worden uitgegaan van een taakgroep met drie of vier manoeu
vrebataljons. De gemechaniseerde brigade (43 Mechbrig) heeft echter maar
twee gemechaniseerde bataljons met de CV-90. De lichte brigade (13 Ltbrig)
beschikt alleen over gepantserde wielvoertuigen met een lichte bewapening
en is daardoor niet geschikt om de gemechaniseerde brigade te versterken.
Alleen met politieke goedkeuring van de Duitse Bondsdag (!) kan het
Duits-Nederlandse tankbataljon worden toegevoegd aan de gemechaniseer
de brigade.
De Commandant der Strijdkrachten meldde vol trots dat inmiddels de 200e
Boxer (pantserwielvoertuig) van de band is gerold waardoor onze infanteris
ten heel mobiel zijn en tegelijkertijd beter beschermd. Maar met een mitrail
leur .50 uit de Tweede Wereldoorlog als hoofdbewapening is hier geen
sprake van herstel van slagkracht. Ook is er geen sprake van herstel van het
voortzettingsvermogen, ook niet in de komende 15 jaar zoals in de Defen
siebegroting aangegeven, omdat daar eigenlijk drie bataljons voor nodig
zijn. Zowel 43 Mechbrig als 13 Ltbrig zouden weer over drie manoeuvreba
taljons moeten kunnen beschikken (zoals vóór de grote bezuinigingen het
geval was). Gelukkig wordt er wel geïnvesteerd in verbetering van de
luchtverdediging, de anti-tankcapaciteit en geneeskundige hulp van de bri
gades.

Gelukkig wordt er wel geïnvesteerd in de verbetering van de geneeskundige
hulp. Foto: MinDef

Investeren in de KL
Het is dus echt nodig om naast de grote vervangingsinvesteringen bij de
marine en de luchtmacht de komende 15 jaar extra te investeren in gevechts
kracht en voortzettingsvermogen van 43 Mechbrig en 13 Ltbrig. Pas dan
geeft de minister van Defensie inhoud aan wat zij in de Defensiebegroting
noemt te willen zijn:
- een goede partner voor onze bondgenoten,
- een kwalitatief en technologisch hoogwaardige organisatie,
- robuust en wendbaar,
- snel inzetbaar op alle geweldsniveaus.
De vervanging van de M-fregatten is een van de grote investeringen bij de KM.
Foto: Damen Shipyards

Inzet van het Duits-Nederlndse tankbataljon vereist goedkeuring door de Duitse Bondsdag. Foto: MinDef
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China leidt tweede wedloop om
Afrika
Mr. drs. C.Homan

In 2000 prijkte op de omslag van The Economist de kop "The Hopeless Continent". Het bijbehorend artikel beargumen
teerde dat hulp aan Afrika weggegooid geld was. Dit continent was volgens het tijdschrift immers gedoemd tot een
toekomst van barbarisme en onderontwikkeling vanwege haar zwakke sociale instituties en corrupte bestuur.

Met de politieke instabiliteit en resulterende chaos en mismanagement, die
na de dekolonisatie in Afrika domineerden, overheerste in het Westen het
beeld van hongersnoden, genocide en hulpeloze Afrikanen. Het Westen zette
zijn beleid richting Afrika voort met humanitaire hulp te verstrekken en
Westerse NGO’s activiteiten te laten verrichten op het gebied van de zending.
Ook heerste nog de mening, dat zonder input van de Afrikanen zelf, het
Westen wel zou bepalen wat het beste was voor Afrika.
Een paar jaar later zou dit beeld voor een groot deel achterhaald worden,
toen Afrika strategisch belangrijk was geworden voor China, de opkomende
supermogendheid.
Dit artikel zal ingaan op de groeiende rol van China in Afrika, het militaire
belang van Djibouti, en de toekomst van dit werelddeel.

Het in de tekst besproken artikel uit The Economist. Foto: The Economist

Chinese handel met Afrika
China kampte aan het begin van de 21e eeuw met de problemen van de
grootste industrialisatie in de geschiedenis van de mensheid. Het land begon
toen Afrika te onderkennen als een continent vol natuurlijke rijkdommen en
goederen. China’s invloed op Afrika begon, na de oprichting in 2000 van
het Forum on China-Africa Cooperation, snel toe te nemen. De door Chine
zen gebouwde infrastructuur, zoals spoorwegen, wegen, dammen, telecom
municatienetwerken en krachtcentrales, veranderden Afrika inmiddels fysiek
erg snel.
China streeft bovendien op de lange termijn naar de wereldheerschappij. In
dit Chinese streven is bovendien geen plaats voor de Westerse waarden als
goed bestuur, mensenrechten en democratie. De Nieuwe Zijderoute, met
zijn land- en maritieme variant, staat eveneens in dienst van deze ambitie.
Afrika speelt hierin een belangrijke rol, in het bijzonder Rwanda.
China is met een samenhangend beleid, zoals toenemende handel, investe
ringen, leningen en infrastructurele hulp, de dominante buitenlandse macht
in Afrika en favoriete partner van Afrikaanse landen geworden. Het land is
de Verenigde Staten gepasseerd als grootste consument van energie in de
wereld. Na het Midden-Oosten is Afrika de tweede exporteur van ruwe olie
(1,4 miljoen vaten per dag: 22 procent) naar China. De belangrijkste Afri
kaanse exporteur van olie is Angola.

Het westerse beleid hield onder meer het geven van hulp in. Foto: Afriline

Van een China-Afrika handel die in 2000 nog met 10 miljard dollar te ver
waarlozen was, groeide China’s handel met Afrika naar 160 miljard dollar in
2015. Een jaar daarvoor ondertekende China meer dan $70 miljard aan in
frastructurele contracten in Afrika. Chinese banken verstrekken nu meer
leningen aan Afrikaanse landen dan de Wereldbank. Het land stelt op deze
wijze de toevoer van grondstoffen veilig en creëert daarnaast afzetmarkten
voor Chinese goederen.
China’s betrokkenheid bij Afrika gaat duidelijk uit van eigen belang en niet
van altruïsme. Afkerig van missionaire activiteiten, heeft China Afrikaanse
staten benaderd met een amorele, maar overtuigende boodschap, gebaseerd
op wederzijds voordeel. Afrikaanse landen stemmen vaak ook als pro-Chinees
blok in de Verenigde Naties.
Na de oprichting van het Forum on China-Africa Cooperation nam China's in
vloed in Afrika snel toe. Foto: Flickr, GovernmentZA
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Naast China zijn tegenwoordig ook andere supermogendheden zoals de
Verenigde Staten en Rusland, evenals sommige belangrijke Europese landen
en mogendheden zoals Japan, India en Brazilië, actief in Afrika. Ook verste
vigen sommige energierijke Golfstaten hun investeringen op het continent
in hun streven hun economieën verder dan olie- en gassectoren uit te breiden.
Tegen de achtergrond van al deze activiteiten wordt vaak gesproken over de
tweede wedloop om Afrika.
Djibouti
Maar de bemoeienis van het buitenland met Afrika is ook militair aan het
groeien, onder meer in het kader van terrorismebestrijding en antipiraterij.
Gelegen tussen Somalië, Eritrea, en Jemen, vormt de ministaat Djibouti een
strategische locatie, grenzend aan de Bab el Mandab Straat, die een belang
rijke doorgang is voor de internationale scheepvaart. Sinds de eeuwwisseling
is Djibouti een basis geworden voor verschillende Europese, Aziatische en
Amerikaanse strijdkrachten.
Zo heeft Frankrijk, als laatste koloniale macht, nog een van zijn grootste
concentraties aan overzeese strijdkrachten in Djibouti gestationeerd (1.450).
Na de terroristische aanvallen van 9/11, richtten de Verenigde Staten het
Kamp Lemonnier op. Dit is hun enige permanente militaire installatie in
Afrika (4.700). De reden van de Amerikaanse aanwezigheid is niet alleen om
het terrorisme in Jemen en de Hoorn van Afrika te bestrijden, maar ook
verder op het continent, onder meer in de Sahel.

Djibouti grenst aan Bab el Mandab Straat, die een belangrijke doorgang is voor
de internationale scheepvaart. Foto: Flickr, eol.jsc.nasa.gov

Japans enige buitenlandse militaire basis (170) is ook gevestigd in de
hoofdstad Djibouti. Dit land is nu begonnen met uitbreiding hiervan als een
tegenwicht tegen China’s toenemende invloed. De Italianen hebben ook hun
eigen basis (90), terwijl de Fransen gastheer zijn van patrouillevliegtuigen uit
Duitsland (één Orion) en Spanje (één Orion) voor de antipiraterij-operatie
‘Atalanta’.
Daarnaast hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten mili
taire bases in Eritrea en Somaliland gevestigd en is het naburige Somalië
gastland voor Turkse troepen.
Vooral de opening van een Chinese militaire basis in Djibouti vorig jaar au
gustus trok veel aandacht. Het betekent immers dat Afrika ook militair be
langrijk voor China is geworden. Het was voor het eerst in de geschiedenis
van de Volksrepubliek China dat het Volksbevrijdingsleger militairen op een
buitenlandse basis heeft gestationeerd (240). De basis zal worden gebruikt
om de Chinese blauwhelmen in Afrika te ondersteunen en om Chinese
schepen te beschermen tegen Somalische piraten. Ook is het plan om vanuit
de basis in Djibouti humanitaire acties in Afrika te ondernemen.
Zo namen in maart vorig jaar meer dan 2.500 Chinese soldaten, politieagen
ten en militaire experts aan zes VN-vredesmissies in Afrika deel. Daarnaast
beloofde de Chinese president Xi in 2015 aan de Afrikaanse Unie meer dan
100 miljoen dollar aan militaire hulp.

De opening van een Chinese militaire basis in Djibouti vorig jaar augustus trok
veel aandacht. Foto: SinoDefence Forum

China’s Nieuwe Zijderoute
De militaire presentie in Djibouti in de Hoorn van Afrika past in China’s zo
geheten strategie van de string of pearls, als onderdeel van het plan om de
eeuwenoude Zijderoutes ter zee en te land te moderniseren. De Chinese
marine moet in het kader hiervan in staat zijn om Chinese maritieme belan
gen te kunnen verdedigen. Het voornemen is om vergelijkbare marinehavens
en opslagplaatsen voor brandstof en wapens aan te leggen in Bangladesh,
Myanmar (Birma), Sri Lanka en Pakistan.
In Djibouti, als een arm land met een grote werkloosheid, dat is blootgesteld
aan pieken in voedsel- en brandstofprijzen, blijken de huurinkomsten van
militaire bases essentieel te zijn voor economische groei. De Verenigde Staten
betalen bijvoorbeeld 63 miljoen dollar jaarlijks om hun basis te huren, terwijl
de Chinezen 20 miljoen dollar per jaar betalen, naast de miljarden die dit
land investeert in de aanleg van een spoorweg, een haven, een industrieel
park, en banken. Djibouti is inmiddels 82 procent van zijn externe schuld aan
China verschuldigd.

Djibouti is inmiddels 82 procent van zijn
externe schuld aan China verschuldigd
China investeert onder meer in een spoorweg tussen Djibouti en Ethiopië.
Foto: Capital Ethiopia
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Chinese handelswijze
De activiteiten van China in Afrika ondervinden ook kritiek. Zo is er het
verwijt dat China een nieuwe vorm van kolonialisme bedrijft. Volgens het
Westen laat China ook na een goed bestuur en mensenrechten te bevorde
ren. Ook zijn er klachten variërend van slechte naleving van veiligheidsmaat
regelen en milieunormen tot oneerlijke zakenpraktijken en schendingen van
lokale wetten en corruptie. Bovendien klagen Afrikaanse werknemers in
sommige landen over de arbeidsomstandigheden en de salarissen bij Chine
se bedrijven.
Het Chinese geflirt met Afrika concentreert zich op grote infrastructurele
projecten en het ontwikkelen van nauwe relaties met corrupte autoriteiten.
Alleen de belangen van Beijing en de heersers met wie het samenwerkt,
tellen. Het Westen zou een echt alternatief moeten aanbieden. Dat wil
zeggen een alternatief inclusief groeiende economische, humanitaire en
ontwikkelingshulp, die gebonden is aan programma’s die de Afrikanen
daadwerkelijk zelf helpen.
China’s handelswijze in Afrika maakt Afrikaanse landen volgens het Westen
immers afhankelijk van ondoorzichtige contracten, roofzuchtige leningen en
corrupte deals. Hierdoor belanden Afrikaanse naties in eindeloze schuld;
ondermijnen deze contracten hun soevereiniteit; en ontzeggen hen een groei
waarin ze zelf kunnen voorzien. Niettemin zijn sommige Afrikaanse landen
tevreden met het Chinese beleid.

Alleen de belangen van Beijing en de heersers met wie het samenwerkt, tellen.
Afbeelding: Zehabesha

Westerse studies melden dan ook goede ervaringen met Chinese investe
ringsprojecten. Zo is Ethiopië een voorbeeld van reële verbeteringen. Chine
se firma’s hebben in dit land de mogelijkheden vergroot voor lokale arbeid,
verbeterde salarissen en investeringen in lokale gemeenschappen.
Het Chinese verhaal van een nieuw niet-Westers land, dat was vernederd
door Westers imperialisme, maar er in is geslaagd te herrijzen als een grote
mogendheid, heeft bijval in Afrika en elders in de niet-Westerse wereld
ondervonden.
De Verenigde Staten en Afrika
De Verenigde Staten luiden inmiddels de alarmbel over Afrika, een continent
dat weinig aandacht heeft gekregen. De Amerikanen bekijken Afrika echter
grotendeels door een veiligheidsbril, terwijl de Chinezen dat doen door een
economische bril. Terrorismebestrijding is de belangrijkste Amerikaanse
militaire activiteit in Afrika.
De Verenigde Staten benadrukken vooral dat het Chinese geld dat Afrika
overstroomt, wel bijbehorende nadelige verplichtingen omvat. De Chinese
overeenkomsten met Afrika hebben volgens de Verenigde Staten bovendien
vaak betrekking op werkgelegenheid in de bouwsector waar Chinese arbei
ders wel, maar Afrikanen niet werken. De Verenigde Staten beweren, dat
Chinese firma’s, in tegenstelling tot Amerikaanse firma’s , zich ook niet altijd
houden aan wetten. Bovendien wakkeren ze Afrikaanse problemen met
corruptie aan. En als Afrikaanse landen in financiële problemen komen,
verliezen zij vaak controle over hun eigen infrastructuur door nieuwe
schulden aan te moeten gaan. Sommige Afrikaanse landen kijken inderdaad
tegen veel schulden aan. Vaak bedragen deze twee maal zoveel als hun
jaarlijkse economische output. De grootste schulden staan uit bij China.

Het Chinese geld dat Afrika overstroomt, omvat volgens de Amerikanen wel bij
behorende nadelige verplichtingen. Foto: Flickr, Philip Roeland

China bestrijdt de Amerikaanse kritiek dat zijn ondernemingen in Afrika of
elders de bevolking uitbuiten. Het land voert echter aan, dat zijn ‘vrijgevig
heid’ de Chinese plicht is aan de economische en sociale ontwikkeling van
de wereld.
Kansen voor het Westen
Afrika is nu een van de motoren van mondiale groei en het continent voor
ontwikkeling en economische kansen. Om deel te nemen aan deze Afrikaan
se ontwikkeling heeft het Westen momenteel de kans zijn relatie met Afrika
te vernieuwen. Het kent weliswaar een beladen geschiedenis, die begon met
het imperialisme dat uitbuitte en nog recentelijk gekenmerkt werd door
betutteling. Het is tijd dat Westerse staten Afrikanen beginnen te behande
len als gelijkwaardige partners, niet alleen inzake hun gestelde doelen, maar
ook wat betreft hun behoeften. En dat op Afrikaanse voorwaarden
Het Westen heeft Afrika echter te lang verwaarloosd, of beschouwde het als
een hopeloze zaak. Ook beperkte de Westerse visie op Afrika zich veelal tot
grondstoffen, veiligheid en defensie. Met name staat in Europa de laatste

De relatie tussen het Westen en Afrika is beladen wegens het imperialisme.
Afbeelding: Wikipedia, Musee de l'Armee, Paris
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jaren het stoppen van de migrantengolven en het bestrijden van terrorisme
centraal.
De opkomst van China heeft de wijze waarop over Afrika werd gedacht,
echter veranderd. In het verleden beschikte het Westen over een monopolie
als eigenaars van geld en technologie, waaraan Afrikaanse staten zich ge
dwongen onderwierpen om toegang te verkrijgen tot een of beide. Tegen
woordig zorgt de aanwezigheid van China voor alternatieven voor Afrikaan
se landen. Dit zonder de traditionele politieke bemoeienis van Westerse
staten. China heeft ook geen koloniaal verleden in Afrika. China’s ‘schone’
geschiedenis in Afrika maakt het in ieder geval gemakkelijker voor het land
zijn invloed in de regio uit te breiden. Het Westen moet bovendien erkennen
dat Westerse democratische instituties in feite niet op korte termijn geschikt
zijn voor de maatschappijen van vele ontwikkelingslanden.
De toekomst
Wat zijn de toekomstperspectieven voor Afrika? Vanwege verschillende
factoren, vanaf de stroom van Chinese investeringen tot de sterke Afrikaan
se vraag naar goederen en toenemende modernisering, behoren Afrikaanse
landen inmiddels tot de groeiende landen in de wereld in de afgelopen
vijftien jaar. Naast economische groei wijst de toekomst van Afrika op een
toenemend grote rol op het wereldtoneel. Dit vooral vanwege twee zaken:
Afrikaanse voortdurende urbanisatie die mensen doet wegtrekken van het
vooralsnog dominante platteland en daarnaast een jonge bevolking, waar
door het continent in beginsel over potentieel veel werkenden tegen 2034
beschikt.

Afrika is nog steeds primair een plattelandscontinent.
Foto: Pexels, Bamusiime Sylvia

Niettemin is Afrika nog steeds primair een plattelandscontinent, met slechts
37 procent van de bevolking die in steden leeft. Maar het is na Azië het snelst
verstedelijkende continent in de wereld. Sinds stedelijke economieën drie
maal het productieniveau van het platteland halen, zal de urbanisatie van
Afrika leiden tot beduidende toename in consumptieve bestedingen, indu
strialisatie en schaalvoordelen. Deze leiden allemaal tot grotere kansen voor
ondernemers om zich te vestigen als voortrekkers in snel groeiende markten.
De volgende decennia zal Afrika naar verwachting dus een prominentere
plaats in de mondiale economie innemen. De uitgestrektheid van een con
tinent dat bijna vier keer de grootte van de Verenigde Staten heeft, een jonge
en bloeiende bevolking en een tijdperk van snelle urbanisatie en groei kent,
garandeert min of meer dat de rol van Afrika belangrijk zal zijn voor mondi
ale zaken en politieke actoren. Afrikaanse staten zullen een grotere stem in
wereldpolitiek opeisen.
Twee gezichten van Afrika
Afrika heeft in feite twee gezichten: het continent biedt niet alleen steeds
meer economische kansen, maar tegelijkertijd blijven grote veiligheidsrisico’s
bestaan. Het aantal gewelddadige conflicten is sinds de jaren negentig in
Afrika meer dan gehalveerd en het aantal dodelijke slachtoffers is terugge
lopen. Niettemin liggen nieuwe uitbarstingen in een aantal regio’s op de loer.
Sommige conflicthaarden zijn bovendien diepgeworteld en complex. Voor
beelden zijn de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali.

De urbanisatie in Afrika voltrekt zich in een hoog tempo, zoals hier in Nairobi.
Foto: Wikimedia Commons, Daryona

Positief is echter dat regionale organisaties, zoals de Afrikaanse Unie (AU) en
ECOWAS zich met steun van onder meer de EU ontwikkelen en steeds vaker
het voortouw nemen bij de bestrijding van regionale conflicten. De Afrikaan
se landen kunnen hierdoor steeds beter voor hun eigen vrede en veiligheid
zorgen. Maar vooralsnog zijn de vredesmachten in Afrika voor een groot deel
afhankelijk van niet-Afrikaanse landen, zoals in Mali.
Tot slot
Ondanks klachten die er in Afrika over China bestaan, hebben opiniepeilin
gen in 36 Afrikaanse landen laten zien dat 63 procent van de Afrikanen de
economische en politieke invloed van China min of meer als positief waar
deert. Een aantal Afrikaanse landen blijkt dus tevreden te zijn met het Chi
nese beleid. Investeringen van China in Afrika hebben immers geholpen de
economische groei te bevorderen. Maar ondanks de huidige grote interna
tionale aandacht voor de rol van China in Afrika, heeft dit werelddeel volgens
China-experts van het gerenommeerde Amerikaanse Brookings Institution
geen hoge prioriteit in de economische activiteiten van China in de wereld.
Dit is echter in strijd met de feiten. De recente bezoeken van Chinese leiders
aan Afrika ondersteunen dan ook nadrukkelijk de zeer actieve, belangrijke
rol van China in dit werelddeel. Waarvan akte!

Vooralsnog zijn de vredesmachten in Afrika voor een groot deel afhankelijk van
niet-Afrikaanse landen. Foto: MinDef
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Politieke polarisatie in frontlijnstaat
Roemenië
Prof. Dr. László Marácz

Op 10 augustus vond er een grote demonstratie plaats in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De demonstratie ont
aardde in een veldslag met de oproerpolitie waarbij onder de betogers vele gewonden vielen. De demonstratie en de
overspannen reactie van de huidige links-liberale regeringscoalitie toont aan dat de Roemeense politiek gepolariseerd
is. Politieke polarisatie in Roemenië kan grote gevolgen hebben in het huidige tijdsgewricht, omdat het land als
frontlijnstaat aan de Zwarte Zee een cruciale defensieve rol speelt in het geopolitieke conflict tussen het Westen en
Rusland.

Corruptie, fraude en vriendjespolitiek
zijn diep geworteld in de Roemeense
samenleving
Demonstratie in Boekarest
Roemenië heeft sinds de gewelddadige opstand in 1989 tegen het bewind
van de voormalige communistische dictator Nicolae Ceausescu de afgelopen
decennia wel vaker te maken gehad met massale demonstraties tegen de
zittende regering. De betogers gingen dan de straat op om te demonstreren
tegen de corruptie, fraude en vriendjespolitiek, die diep geworteld zijn in de
Roemeense samenleving. De toetreding van het land tot de EU in 2007 heeft
hier nog niet echt verandering in gebracht. Veel van de 100.000 jongeren
die op 10 augustus in Boekarest de straat op gingen, zijn sinds 2007 uit
Roemenië als arbeidsmigrant vertrokken naar West-Europa om daar hun
geluk te zoeken en zien met lede ogen aan dat er in hun land van herkomst
niet veel veranderd is. Deze jongeren riepen elkaar via sociale media op om
in de zomervakantie hun thuisland te bezoeken en hun ongenoegen te uiten
over het sociaaleconomische beleid van de links-liberale regeringscoalitie.
Deze coalitie staat onder leiding van de socialistische premier Viorica Danci
la. De eerste vrouwelijke premier van het land wordt echter algemeen gezien
als de spreekbuis van de partijvoorzitter van het socialistische PDS, Liviu
Dragnea, de sterke man achter de huidige Roemeense regering. Tegen deze
Dragnea loopt er overigens een juridische onderzoek vanwege corruptie.
Verdenkingen van politieke samenzwering en corruptie zijn in Roemenië
aanleiding genoeg om massaal betogers op de been te krijgen tegen de
zittende macht. Dat was nu ook weer het geval.

Op 10 augustus gingen in Boekarest 100.000 jongeren de straat op.
Foto: Wikipedia, Babu

De Roemeense regering, bang dat deze demonstratie een soort revolutie in
gang zou zetten, besloot hard op te treden tegen de betogers, die in groten
getale op het Overwinningsplein in het centrum van de stad bijeengekomen
waren. De regering zette een speciale politie-eenheid in die onder leiding
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat. De politie-eenheid, die
uiteindelijk het plein met groot materiaal schoonveegde, is vernoemd naar
de Roemeense vorst Vlad Tepes (1431-1476), ‘Vlad de Spietser’. In Roemenië
weet eenieder dat de politieke tegenstanders van deze brute vorst, die model
stond voor de personage van Graaf Dracula in de gelijknamige griezelroman
van de Britse auteur Bram Stoker, een gruwelijke dood door spietsing te
wachten stond. Onder de betogers die in een zomerse outfit rondliepen en
hun mobieltje lieten lichten voor het parlementsgebouw vielen vele gewon
den door de politionele acties van ‘Vlad Tepes’.

De politie-eenheid, die uiteindelijk het plein met groot materiaal schoonveegde,
is vernoemd naar de Roemeense vorst Vlad Tepes (1431-1476).
Foto: Wikipedia, US Public Domain

In Roemenië weet eenieder dat de
politieke tegenstanders van Vlad Tepes
een gruwelijke dood door spietsing te
wachten stond
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Roemeense president
De Roemeense president Klaus Johannis, die voorzitter is van de Nationale
Veiligheidsraad en de steun heeft van de reguliere veiligheidsdienst, de SRI,
nam afstand van het politie-optreden en sprak de Roemeense regering
corrigerend toe. Dit werd door de Roemeense regering gezien als een poging
van de president zich te mengen in het Roemeense regeringsbeleid. De re
gering had daar wel een punt, mede omdat Johannis verbonden is aan de
oppositionele, centrumrechtse Nationale Liberale Partij. In deze kringen is er
tevens kritiek op het tegenvallende sociaaleconomische beleid van de
links-liberale regering.
De Roemeense macro-economische cijfers verslechteren in een hoog tempo.
De rente is naar 4 procent gestegen; de inflatie naar 3 procent en de tekor
ten op de buitenlandse handelsbalans lopen snel op. Algemeen wordt ver
wacht dat bezuinigingen op de lonen en pensioenen, die gemiddeld flink
lager liggen dan in West-Europa, op korte termijn onvermijdelijk zijn. De
machtsstrijd tussen links en rechts wordt verder aangejaagd doordat er in
het komend jaar door de Roemeense overheid twee grote, lucratieve econo
mische tenders worden uitgeschreven, namelijk de exploitatie van de gas
voorraden in de Zwarte Zee en de ontginning van de goudmijn in Rosia
Montana. In lijn met Roemeens gebruik kunnen partijen die in de regering
zitten, proberen deze tenders door te sluizen naar bevriende ondernemers.
Het is dus zaak om in de regering te zitten.

President Klaus Johannis heeft de steun van de reguliere veiligheidsdienst, de
SRI. Foto: Wikimedia Commons, Sgt. Esdras Ruano

In het licht van de presidentsverkiezingen en de verkiezingen voor het Euro
pees Parlement volgend jaar kwam het de oppositie goed uit dat de betoging
op 10 augustus een gewelddadige afloop kende. Als de uitkomst van de
twee verkiezingen voor de oppositie gunstig is, kan deze proberen de
links-liberale regering ten val te brengen. De interne machtsstrijd in de
Roemeense politiek zal zeker politieke polarisatie tot gevolg hebben. Gezien
de rol die Roemenië speelt als Westerse frontlijnstaat in het geopolitieke
conflict met Rusland, is binnenlandse politieke instabiliteit echter een onge
wenste ontwikkeling.
Frontlijnstaat
Vanwege het feit dat Roemenië aan Oekraïne grenst en aan de Zwarte Zee
ligt, is het land inmiddels een frontlijnstaat geworden. In deze regio van
Europa hebben zich de afgelopen jaren in een hoog tempo ingrijpende po
litieke en militaire ontwikkelingen voltrokken. De betogingen op het Mai
danplein tegen de pro-Russische president Janoekovitsj in 2013-2014 leidde
tot zijn val. Na de Oekraïnse regeringswisseling werd het schiereiland in de
Zwarte Zee, de Krim, geannexeerd door Rusland. Rusland wilde er zeker van
zijn dat in de haven aan de Krim, Sebastopol, de Russische vloot gestationeerd
kon blijven. In het Oosten van Oekraïne, de zogeheten Donbas regio, zijn
pro-Russische rebellen actief die een eigen republiek hebben uitgeroepen.
Deze Russischtalige rebellen willen zich van Oekraïne afscheiden. Roemenië
zelf raakte ook steeds meer gemilitariseerd. In 2016 werden 50 kleinere
NAVO-kernwapens van Turkije, dat in het Atlantische bondgenootschap
steeds meer geïsoleerd raakt, overgebracht naar de Zuid-Roemeense basis
Deveselu die op haar beurt weer onder schot gehouden wordt door Russische
SS-20 raketten, die met kernkoppen zijn uitgerust.

De ligging aan de zwarte zee maakt Roemenië tot een frontlijnstaat. Hier ver
welkomt president Johannis Amerikaanse mariniers in de haven van Constanta.
Foto: USMC, Sgt. Michelle Reif

Er is Rusland veel aan gelegen om invloed te krijgen op de politieke en
economische ontwikkelingen in Roemenië. Vanuit Russisch perspectief ligt
het aanwakkeren van de politieke polarisatie in deze frontlijnstaat dan ook
voor de hand. De links-liberale regering wil de banden met Rusland juist weer
aanhalen en de sancties tegen Rusland verzachten in de verwachting dat
handel met de Russen de kwetsbare Roemeense economie een positieve
impuls kan geven. De Roemeense president Johannis en de centrumrechtse
oppositie vrezen dat Roemenië in dat geval niet zal kunnen voldoen aan haar
NAVO-verplichtingen om de oostflank van Europa effectief te verdedigen. In
dat geval zullen zij er niet voor schromen om ook ‘s lands NAVO-bondgeno
ten tegen de huidige regering te mobiliseren.

De haven van Sebastopol. Rusland wilde er zeker van zijn dat de Russische vloot
gestationeerd kon blijven. Foto: Wikipedia, VascoPlanet Crimea Photography
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Veteranen Search Team helpt
vermisten op te sporen
Jan van den Berg

Dat de krijgsmacht de politie en andere hulpdiensten regelmatig bijstaat, is niets nieuws. Sinds een jaar kan de politie
ook een beroep doen op veteranen en wel voor het zoeken naar vermiste personen. Het voordeel van veteranen is dat
ze dankzij hun discipline en ervaring professioneel kunnen zoeken.

Militairen die de dienst verlaten hebben, beschikken over allerlei capaciteiten
die in de burgermaatschappij van pas komen. Een nieuw fenomeen in dit
kader is het Veteranen Search Team (VST). Dit is een vrijwilligersorganisatie
die mensen beschikbaar stelt om de politie te helpen zoeken naar personen
die vermist zijn in natuurgebieden of andere uitgestrekte gebieden.
Aanleiding en oprichting
De aanleiding voor de oprichting van het VST was de verdwijning van Anne
Faber op 29 september 2017. Een bekende van de familie Faber is Michael
Ruperti. Hij is ex-militair en advocaat. Hij kwam op het idee om andere exmilitairen te vragen een groep te vormen die de politie kon helpen met het
zoeken in de omgeving van Huis ter Heide, waar de jas van Anne Faber werd
gevonden.
Ruperti benaderde Mariska van der Kraats, die hij kent omdat hij optreedt
als advocaat van haar en haar man Dennis, die eveneens veteraan is. "We
hebben een oproep op Facebook geplaatst, waar we lid zijn van een groep
van zo'n 2.600 veteranen en hun familieleden", legt Mariska van der Kraats
uit. "Daarop kwam een enorme respons. Binnen een dag of zo hadden we
800 reacties van mensen die wilden helpen zoeken."
Om de enorme toeloop en de daaropvolgende inzet van veteranen in goede
banen te leiden richtte het echtpaar Van der Kraats een voorlopig bestuur
op, waarvan Dennis voorzitter werd. Hij vervult die rol nog steeds in het nu
als stichting functionerende Veteranen Search Team. Het lichaam van Anne
Faber werd overigens op 12 oktober gevonden, zij het niet door het Team.

Het logo van het Veteranen Search Team verraadt een scherpe blik. Foto: VST

Toegevoegde waarde
Het VST heeft inmiddels zes maal hulp geboden bij grootschalige zoekacties.
Maar wat is nu de waarde van het team? Dennis van der Kraats legt het uit.
"Het voordeel van veteranen is dat ze door hun militaire achtergrond gewend
zijn om op gedisciplineerde wijze in groepen te werken. Je ziet vaak dat
burgers spontaan hulp aanbieden voor zoekacties. Dat is op zichzelf natuur
lijk mooi, maar burgers hebben meestal geen nuttige ervaring voor dit soort
acties. Vergeet niet dat discipline belangrijk is. Als je iets vindt, of denkt dat
je iets verdachts ziet, dan moet je stoppen en de politie er bij halen. Zij zijn
immers verantwoordelijk voor de zoekactie en zij moeten de sporen veilig
stellen. Een militair is gewend om instructies hiertoe op te volgen. Bij een
burger kan dat anders zijn."

De aanleiding voor de oprichting van het
VST was de verdwijning van Anne Faber

Een ander voordeel van veteranen is dat ze vaak gewend zijn om goed te
letten op de omgeving waarin ze lopen. Zij hebben dit immers in operatie
gebieden talloze keren gedaan. Sterker nog, in landen als Bosnië, Afghanis
tan en Libanon hing hun leven ervan af. Ze zullen een verstoring van de grond
of een afgebroken takje sneller opmerken, dan een burger die alleen in de
natuur komt om te recreëren.
Van der Kraats wijst op nog een belangrijke factor. "Veel veteranen hebben
gevechten meegemaakt of de gevolgen daarvan gezien. Zij zijn bekend met
dode of gewonden personen. Ik denk daarom dat een veteraan minder snel
zal schrikken als hij een lijk vindt, dan iemand die dit nog nooit heeft mee
gemaakt. Zeker als het gaat om een verminkt lichaam."

Voorzitter Dennis van der Kraats legt op tv uit hoe het team te werk gaat.
Foto: WNL
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Onverwacht veel aanmeldingen
Het aantal reacties op Facebook na de oproep om naar Anne Faber te helpen
zoeken, was zoals gezegd onverwacht groot. Dat was uiteraard positief, maar
het stelde Mariska en Dennis van der Kraats en hun drie medebestuursleden
voor de opgave om het VST in goede banen te leiden, zegt Dennis. "Niet
iedereen die zich had aangemeld, was ook geschikt om mee te kunnen doen.
We zijn dan ook al snel gaan selecteren." Na nog meer aanmeldingen en
een selectieronde heeft het VST momenteel ruim 600 vrijwilligers.
Het overgrote deel hiervan heeft bij de krijgsmacht gediend. Van alle vier de
krijgsmachtdelen zijn er veteranen aangesloten bij het VST. Dat kan gaan om
mensen die net terug zijn uit Afghanistan, maar ook om veteranen die
veertig jaar geleden dienst deden in Libanon. Je vindt er ex-militairen die
dienstplichtig waren, maar ook mensen die hun hele beroepscarrière bij de
krijgsmacht hebben gediend en deze met een hoge officiersrang hebben
verlaten.

In het VST tref je veteranen aan die veertig jaar geleden dienst deden in Liba
non. Foto: Veteraneninstituut

Daarnaast staat het VST open voor leden en ex-leden van andere geünifor
meerde diensten, zoals de politie, de brandweer en ambulancediensten. Er
is ook een boswachter lid, zegt Dennis van der Kraats. "Waar het om gaat
is de ervaring met gedisciplineerd en gecoördineerd werken. Dat heb je bij
deze diensten ook. Bovendien brengen zij andere kennis en ervaring mee.
Een boswachter kan natuurlijk heel goed bijdragen aan een zoekactie in een
natuurgebied."

Het VST heeft momenteel ruim 600
vrijwilligers

Het is wel de bedoeling dat het VST vooral een veteranenorganisatie blijft,
voegt Van der Kraats daar aan toe. "Wij willen dat minimaal tachtig procent
veteraan is." Dat is begrijpelijk, want het VST heeft ook een sociale functie.
Het is een groep waar veteranen contact kunnen hebben met mensen die
hetzelfde soort ervaringen hebben als zij. "Iemand die net terug is van een
missie en zijn draai weer moet vinden in de samenleving, kan steun krijgen
van een oudere veteraan, die dit allemaal al een keer heeft meegemaakt. "
Inzet
Dat het VST inmiddels zes maal is ingezet, wijst op een behoefte aan hun
type dienstverlening. De politie is volgens Dennis van der Kraats ingenomen
met hun optreden. "Ze hebben gezien dat wij professioneel werken. Boven
dien scheelt het hun natuurlijk enorm als wij enkele tientallen mensen in
kunnen zetten. Dat scheelt in de kosten van zoekoperaties en het betekent
dat politiemensen hun andere werk kunnen blijven doen."
Bij de inzet van het VST heeft de politie altijd de leiding. "Wij werken op hun
verzoek. Zodra iemand van ons team iets vindt, waarschuwen we de politie
man of -vrouw die bij de actie aanwezig is. Wij zullen ook nooit mededelin
gen doen aan de media over wat we precies doen en wat we al of niet
vinden. Dat is de taak van politie en justitie. Verder zullen we ook nooit
contact zoeken met de familie van een vermiste, of met de vermiste zelf,
mocht die levend gevonden worden."

Dankzij een gesponsorde bus beschikt het Veteranen Search Team over eigen
vervoer. Foto: VST

Professionele organisatie
De vijf bestuursleden en andere medewerkers van het VST hebben het afge
lopen jaar een professionele organisatie opgebouwd. Zo zijn er vijf ploeg
commandanten, die de leiding hebben over een inzet. Daarnaast streeft het
VST er naar om in alle 25 veiligheidsregio's in Nederland een coördinator te
hebben. Die heeft de taak om de voorbereidingen op de inzet bij een
zoekactie in goede banen te leiden. Dan kunnen we denken aan het regelen
van een verzamelgebied, zorgen dat er maaltijden zijn en eventueel ook
slaapgelegenheid.
Onder andere door sponsoring beschikt het VST inmiddels over het nodige
materiaal. Zo is er een busje waarmee uitrustingstukken en andere beno
digdheden naar het inzetgebied vervoerd kunnen worden. Dat zijn bijvoor
beeld hesjes, waaraan de leden van het VST te herkennen zijn, een zoekstok,
verrekijkers, communicatieapparatuur en EHBO-materiaal.
Er is momenteel voldoende materiaal voor een zoekploeg van vijftig mensen,
maar dat vindt het VST nog niet voldoende. Het Team is op zoek naar een
tweede busje met materieel. Het is de bedoeling om de busjes op twee
plaatsen in het land te stationeren, zodat de aanrijtijden verkort kunnen
worden.

Een eigen boot is een grote wens van het Veteranen Search Team.
Foto: Friesland Actueel
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Dennis van der Kraats wijst er op dat het VST ook graag de beschikking krijgt
over een boot en een trailer[1]. "Het is niet onze bedoeling om te gaan
zoeken op en onder water. Maar we willen wel in staat zijn om bijvoorbeeld
in rietkragen te zoeken. Dat kan je eigenlijk alleen goed doen met een
kleine boot." Verder is het de bedoeling om een quick reaction force op te
richten. Deze zal bestaan uit 25 mensen en moet binnen twee uur inzetbaar
zijn.
Goed opgeleid
De inzet zoals die het VST voor ogen staat, is alleen uitvoerbaar als de leden
goed zijn opgeleid. Alle veteranen die aan acties willen deelnemen, krijgen
daarom vooraf een training, legt Dennis van der Kraats uit. "Iedereen moet
weten hoe we werken. Ook besteden we bij de training aandacht aan
zoekmethodes en krijgt iedereen een opleiding tot BHV-er." Dat staat voor
bedrijfshulpverlener; tot deze opleiding hoort onder andere kennis van EHBO.
Naast de basisopleiding is iedereen verplicht eenmaal per jaar een trainings
dag bij te wonen. Hierdoor worden de capaciteiten op peil gehouden.
Het VST heeft daarnaast een aantal leden die opgeleid zijn om nuldelijns
opvang te verzorgen van veteranen die psychische moeilijkheden ondervin
den van hun inzet. Het vinden van een lichaam kan immers een grote impact
op iemand hebben. Zo kan het herinneringen oproepen aan ingrijpende
gebeurtenissen tijdens de actieve dienst in bijvoorbeeld een inzetgebied.

Bestuursleden van het VST worden ontvangen door minister Bijleveld. Foto: VST

Mariska van der Kraats wil in dit kader graag een misverstand uit de wereld
helpen. "Mensen denken wel eens dat er onder veteranen en leden van het
VST veel mensen zijn met een posttraumatisch stresssyndroom. Dat is niet
zo. Er zijn in de rest van de samenleving relatief net zoveel mensen die daar
last van hebben. Ik ben bang dat de media wat dit betreft een te negatief
beeld van veteranen schetsen."

Alle veteranen die aan acties willen
deelnemen, krijgen vooraf een training

Tot slot
Actief zijn bij het VST vereist een goede lichamelijke en geestelijke gezond
heid. Het behoud hiervan is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.
Dit neemt niet weg dat er ook plaats is voor mensen met een beperking,
zegt Dennis van der Kraats. "Een van onze leden zit in een rolstoel. Hij kan
niet helpen bij het zoeken in het veld. Maar er zijn allerlei andere dingen die
hij wel kan doen, bijvoorbeeld in de organisatie of de ondersteuning. Boven
dien zie ik hem bijvoorbeeld in de toekomst nog wel eens een drone bestu
ren. We denken namelijk na over de aanschaf daarvan."
Het Veteranen Search Team voorziet in een behoefte en wel aanzienlijk meer
dan de oprichters een jaar geleden dachten. We zullen dan ook nog vaak
van dit team horen, als er een zoektocht naar een vermist persoon op touw
gezet wordt.

Meer informatie over het Veteranen Search Team is te vinden op de
website: veteranensearchteam.nl

Eindnoot
[1] Tussen het schrijven van het artikel en de publicatie van deze Armex heeft
het VST een trailer mogen ontvangen (Hoofdredacteur).

De mensen van het VST gaan professioneel te werk. Foto: Doneeractie.nl
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Mensenrechten in zwaar weer
Mr. drs. C.Homan

De top tussen Donald Trump en Kim Jong-un in Singapore in juni jl. heeft tot gemengde reacties geleid. Niettemin was
er veel gedeelde kritiek over het gemis van een passage over mensenrechten in de slotverklaring.
Onderdrukking
Trump had immers nog tijdens zijn State of the Union in januari jl., op het
hoogtepunt van de spanningen met Noord-Korea, in het Congres opgemerkt:
"Geen regime heeft zijn eigen burgers erger en gruwelijker onderdrukt dan
de wrede dictatuur in Noord-Korea." Deze toenmalige uitspraak en latere
mooie woorden in Singapore laten zien dat mensenrechten voor de regering
Trump op zijn hoogst instrumenteel zijn. Anders gezegd: ze zijn een middel
voor het bereiken van een breder doel.
De mensenrechtensituatie in Noord-Korea is niettemin desastreus. Volgens
het Wereldvoedselprogramma zijn 10,3 miljoen mensen in het land onder
voed. Zo’n 120.000 mensen zitten om politieke redenen in strafkampen,
waar ze het risico lopen op marteling, dwangarbeid en executie. Miljoenen
Noord-Koreanen zijn zo goed als volledig afgesloten van de buitenwereld.
Ze hebben geen toegang tot informatie en er wordt constant gesurveilleerd.
Honderdduizenden mensen mogen geen contact hebben met familieleden
in het buitenland.
Er is dan ook een totaal gebrek aan vrijheden. Vrijheid van meningsuiting,
godsdienst en vereniging zijn onmogelijk in Noord-Korea. Andere misstanden
zijn de uitbuiting van Noord-Koreaanse gastarbeiders in het buitenland, de
aanhoudende propaganda en het ontzeggen van humanitaire hulp.

10,3 miljoen Noord-Koreanen zijn ondervoed. Foto: The Borgen Project

Autocraten geprezen
Toen de Amerikaanse president tijdens de persconferentie na de top in
Singapore echter gevraagd werd naar de mensenrechtenschendingen in
Noord-Korea, noemde hij de situatie in het totalitaire Noord-Korea "ruig".
Maar, hij voegde hier aan toe: "Het is op een heleboel plekken ruig." Trump
beweerde ook nog, dat de naar schatting honderdduizend Noord-Koreanen
in gevangenkampen, tot "de grote winnaars" van de top in Singapore be
horen. "Ik denk dat ik ze heb geholpen."
Bovendien zei de Amerikaanse president, dat hij Kim Jong-un niet alleen
vertrouwde, maar hem ook "zeer talentvol" en "een geweldige onderhan
delaar" vond.
Zoals bekend is Kim niet de eerste autocraat die door Trump is geprezen.
Eerder uitte Trump waarderende woorden voor het leiderschap en karakter
van Poetin, Erdogan, Sisi, Duterte en Xi-Jinping. Soms prees hij zelfs openlijk
hun mensenrechtenschendingen. Autoritaire leiders voelen zich sinds het
aantreden van Trump dan ook vrij om hun gang te gaan.

Trump vond Kim Jung-un een geweldige onderhandelaar.
Foto: Wikipedia, Dan Scavino Jr.

Sarah Margon, directeur van het kantoor van Human Rights Watch in
Washington, zei in de NRC dat Trump in Singapore dan ook een grote kans
heeft laten liggen. Zij meent dat het Noord-Koreaanse regime zijn nucleaire
arsenaal mede heeft kunnen opbouwen door dwangarbeid en door deviezen
uit dwangarbeid overzee. Het land heeft dat volgens Margon kunnen doen
door zijn volstrekte geslotenheid en door volstrekte repressie van zijn bevol
king. Kortom, grove schendingen van de mensenrechten.
Universeel?
In ons land behoren mensenrechten evenals ontwikkelingssamenwerking tot
wat genoemd wordt de internationale idealistische traditie. De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 vormt de spil in het uitge
breide netwerk van mondiale, regionale en nationale regelingen op het
terrein van de bescherming van de rechten van de mens.
Het principe van universaliteit ligt vanuit een aantal landen echter zwaar
onder vuur. Zo pleit China voor een Chinese set van mensenrechten 'met
Chinese kenmerken'. Maar dat betekent wel voorrang geven aan economi
sche ontwikkeling boven individuele politieke en burgerrechten.

Mensenrechten kunnen indruisen tegen de eigen traditie en cultuur.
Foto: Wikipedia, Muhammad Mahdi Karim
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Dat sluit goed aan bij de klassieke niet-Westerse bezwaren, dat individuele
bescherming typisch Westers is en dat andere culturen liever voorrang geven
aan het collectief. Nu de machtsverhoudingen in de wereld veranderen, eisen
die andere culturele en politieke waarden hun ruimte op. Gehoorzaamheid
en respect voor autoriteit boven vrijheid van meningsuiting zijn hier belang
rijke kenmerken van.
De realiteit is dan ook dat velen mensenrechten nauwelijks als universeel
ervaren, laat staan de implementatie van deze rechten. In Westerse samen
levingen soms niet omdat ze handel of andere belangen in de weg staan en
in autoritaire samenlevingen niet omdat ze indruisen tegen de eigen traditie
en cultuur.
De laatste decennia hebben geleerd, dat bij het wegnemen van de onvrijheid
in de wereld en het implementeren van mensenrechten in de lokale wetge
ving, toch in zekere mate rekening moet worden gehouden met en in te
spelen op lokale omstandigheden en instituties.
Receptorbenadering
Dat is nu ook in belangrijke mate het beleid van onze regering. De huidige
Nederlandse receptorbenadering benadrukt, dat hoewel de mensenrechten
universeel zijn, de implementatie ervan een nationale aangelegenheid is.
Aandacht voor de lokale context waarbinnen mensenrechtenverplichtingen
moeten worden nagekomen, is het uitgangspunt van deze receptorbenade
ring.

Dialoog en concrete samenwerking hebben meer nut dan het opgeheven vin
gertje. Foto: Flickr, MinBuZa

Deze benadering gaat dus van de gedachte uit, dat mensenrechtenbescher
ming wordt versterkt als bij de implementatie wordt vertrouwd op lokale
sociale instituties. Terecht stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken
in haar visie op dit beleid, dat de receptorbenadering niet tot doel op zichzelf
moet worden verheven zonder dat wordt bekeken in welke mate het
hoofddoel van waarborgen van universele mensenrechten dichterbij komt.
Maar zonder duidelijke criteria is dit een vrij arbitraire zaak.
Onze regering vindt ook, dat dialoog en concrete samenwerking meer nut
hebben dan landen met een opgeheven vingertje aan te spreken. Het gaat
dus om communicatie in plaats van confrontatie. Dat is waarschijnlijk ook
het meest effectief. En daar gaat het om!
Ruw weer
Ondanks de gedeeltelijk nieuwe opvattingen zijn de mensenrechten in ruw
weer beland. De Amerikaanse NGO Freedom House, die onderzoek doet
naar democratie en mensenrechten in de wereld, kwalificeerde dit jaar 55%
van landen in de wereld als ‘onvrij’ of ‘gedeeltelijk vrij’. De vrije landen,
waartoe uiteraard ook Nederland behoort, vormen de minderheid.

Niet-westerse culturen geven liever voorrang aan het collectief.
Foto: Flickr, Jeff Knezovich

De bekende mensenrechtendeskundige David Rieff schreef dan ook onlangs
een somber artikel onder de titel , “The End of Human Rights?”, in het
Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy. Hij haalt de Canadees Ignatieff aan,
die reeds in 2001 schreef dat we kunnen verwachten, dat de morele con
sensus, die aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten
grondslag ligt, verder zal versplinteren. Er is volgens Ignatieff geen reden te
geloven dat economische globalisering tevens tot morele globalisering leidt.

Er is geen reden te geloven dat
economische globalisering tevens tot
morele globalisering leidt

Rieff illustreert zelf zijn pessimistisch betoog met twee voorbeelden, namelijk
het Internationaal Strafhof (International Criminal Court - ICC) en de Res
ponsibility to Protect (R2P) doctrine.
Zo krijgt het ICC veelal het verwijt zich teveel op Afrikaanse landen te richten.
Enkele landen hebben zich zelfs teruggetrokken van het Statuut van Rome.
Bovendien hebben machtige landen als China, India, Rusland en de Verenig
de Staten het Statuut van Rome niet geratificeerd of er zich niet bij aange
sloten.
Daarnaast kreeg de R2P doctrine slechts een eenmalige toepassing in Libië
in 2011. Maar hoewel de interventie gerechtvaardigd was, is de overheer
sende mening dat de uitvoering ervan verkeerd was. Terecht acht Rieff een
R2P interventie in de nabije toekomst dan ook zeer onwaarschijnlijk, zoals
Syrië en Jemen aantonen.
Weinig ambitieus maar wel realistisch roept Rieff ten slotte op te verdedigen
wat er overgebleven is van Ignatieff’s revolutie van morele zorg. Hij vindt
ook, dat niet gepretendeerd moet worden – althans voor nu – dat deze re
volutie uitgebreid kan worden. En Donald Trump zal hem ongetwijfeld niet
tegenspreken!

Het ICC krijgt veelal het verwijt zich teveel op Afrikaanse landen te richten.
Foto: Wikimedia Commons, OSeveno
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De twee nieuwe leden van de ASCOD-familie: een tank en een infanteriege
vechtsvoertuig. Foto: Defence Blog

Twee nieuwe loten aan de ASCOD-stam
Afgelopen juni heeft General Dynamics European Land Systems twee nieuwe
leden van de ASCOD (Austrian-Spanish Cooperative Development) familie
van gevechtsvoertuigen op rupsonderstel gepresenteerd tijdens Eurosatory.
De eerste, de ASCOD middelzware gevechtstank, heeft een gewicht van 42
ton en is uitgerust met een 120 mm kanon met gladde loop van het Italiaan
se Leonardo Defence Systems in de toren. Verder is de tank bewapend met
een coaxiale 7,62 mm mitrailleur, en op de toren een 7,62 mm en een 12,7
mm mitrailleur. Deze laatste kan op afstand worden bediend. Verder beschikt
de tank over een digitaal vuurleidingssysteem waarbij de commandant en
schutter gestabiliseerde richtmiddelen hebben met dag- en nachtoptiek en
een laserafstandmeter.
Het andere voertuig is het meest recente ASCOD infanteriegevechtsvoertuig.
Dit heeft een gewicht van 35 ton. Het dak van het voertuig is achter de
zitplaats van de chauffeur verhoogd om meer ruimte te creëren voor de mee
te nemen infanteristen. Het voertuig heeft een driekoppige bemanning en
kan daarnaast tot zes infanteristen vervoeren. Het voertuig is uitgerust met
een onbemande toren van het Israëlische bedrijf Elbit waarin een 30 mm
snelvuurkanon, een coaxiale 7,62 mm mitrailleur en twee Spike antitankwa
pens zijn geplaatst. Het voertuig beschikt over gestabiliseerde richtmiddelen,
dag- en nachtoptiek en een laserafstandmeter. Passieve en actieve bescher
ming bestaat, naast een moderne bepantsering, uit laserwaarschuwings- en
storingsapparatuur, het Iron Fist hard kill verdedigingssysteem en een aantal
76 mm granaatwerpers. Verder beschikt de bemanning over het Elbit Iron
Vision systeem, dat de bemanning 360° zicht geeft onder gevechtsomstan
digheden (gesloten luiken). Dit verhoogt de overlevingskansen van voertuig
en bemanning aanzienlijk.
Voor de voortstuwing van beide voertuigen kan een gebruiker kiezen uit een
motor van 530, 600 of 800 Kw. De voertuigen kunnen worden uitgerust met
stalen of rubberen rupsbanden.

Het Amphibious Combat Vehicle 1.1. Foto: BAE Systems

BAE Systems wint competitie voor nieuw gevechtsvoertuig
Amerikaanse mariniers
Ook in juni heeft het US Marine Corps (USMC) BAE Systems gekozen om het
Amphibious Combat Vehicle (ACV) 1.1, te gaan produceren. Dit voertuig is
bedoeld als opvolger van het AAV7A1 Assault Amphibious Vehicle, dat in
dienst is sinds 1971.
In 2015 zijn uit vijf kandidaten BAE Systems en Science Applications Interna
tional Corporation (SAIC) geselecteerd om elk 16 testvoertuigen te bouwen
en deze voor een testprogramma ter beschikking te stellen aan het USMC.
Nu gekozen is voor BAE Systems zal een voorserie van dertig voertuigen
worden geproduceerd. De kosten hiervan bedragen US $ 198 miljoen. De
levering van de eerste exemplaren hiervan is voorzien in de herfst van 2019.
Volgens BAE Systems zal de ACV 1.1 de mariniers voorzien van een geavan
ceerd gepantserd en van acht wielen voorzien troepentransportvoertuig. Dit
voertuig dient gevechtsgerede mariniers vanuit hun transportschepen op de
kust te zetten.
In de plannen is naast de troepentransportvariant voorzien in voertuigen voor
commandovoering en tactische berging.
Bron: Jane's

Bronnen: Jane's, Defence Blog
Rheinmetall onthult de laatste versie van het Oerlikon
Skyraider luchtverdedigingssysteem
Afgelopen voorjaar heeft het Zwitserse bedrijf Rheinmetall Air Defence de
productie van het eerste exemplaar van een nieuwe generatie van het Oer
likon Skyranger luchtverdedigingssysteem met 35 mm snelvuurkanon afge
rond. Als platform heeft men een ARTEC Boxer (8x8) gebruikt. Volgens plan
zal het systeem later dit jaar een demonstratie met scherpe munitie geven.
De Skyranger is primair bedoeld voor inzet tegen unmanned aerial verhicles
(UAV's), maar kan ook worden ingezet tegen gronddoelen. Hiervoor kan 35
mm Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD) munitie, die tegen
licht gepantserde gronddoelen effectief is, worden gebruikt.
Het systeem is uitgerust met een op afstand bediende toren die is bewapend
met een 35 mm/90 Oerlikon Revolver Kanon. Voor het kanon zijn 252 gra
naten direct beschikbaar en de lege hulzen worden automatisch uitgestoten.
In de luchtverdedigingsrol is het maximale bereik 4 km. Het kanon heeft een
vuursnelheid van 1.000 granaten per minuut bij automatisch vuur en 200
per minuut bij enkelschots vuur.
Bron: Jane's

De Oerlikon Skyraider op Boxer onderstel. Foto: Rheinmetall
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Een nieuwe leefomgeving voor de Jaguar
De eerste twee prototypen van het nieuwe Jaguar (6x6) verkenningsvoertuig
van het Franse leger zijn afgelopen voorjaar tijdens de Eurosatory aan het
publiek getoond. Het voertuig is ontwikkeld door een consortium gevormd
door de Franse bedrijven Nexter, Renault Truck Defense (dat sinds eind mei
Arquus heet) en Thales.
De Jaguar is een essentieel onderdeel van het 10 miljard euro kostende
moderniserings- en transformatieproject SCORPION van het Franse leger, dat
een groot aantal land- en luchtplatforms, zowel bemande als onbemande,
met elkaar verbindt. Het voertuig is de vervanger van de AMX -10RCR en
ERC-90 Sagaie pantserwagens, die beide al meer dan 35 jaar worden gebruikt
door het Franse leger.
Oorspronkelijk zouden 248 Jaguars worden geleverd. Dit aantal is inmiddels
verhoogd tot 300. Volgens de huidige planning zal de eerste Jaguar in 2020
bij een Franse verkenningseenheid instromen en zullen 150 Jaguars opera
tioneel zijn in 2025.
De Jaguar is uitgerust met een tweemanstoren die is bewapend met een 40
mm wapensysteem en een op afstand bediende 7,62 mm torendakmitrail
leur. Voor het bestrijden van doelen op grotere afstand zijn er twee MBDA
Missile Moyenne Portée (MMP) antitank lanceerinrichtingen aan de rechter
kant van de toren geplaatst. Deze hebben een effectief bereik van meer dan
4 km en zijn voorzien van twee high-explosive anti-tank (HEAT) gevechts
koppen in tandemopstelling om doelen die voorzien zijn van en reactieve
bepantsering uit te schakelen. Zowel de commandant als de schutter beschikt
over gestabiliseerde richtmiddelen met dag- en nachtoptiek en een laseraf
standmeter. In de toekomst kan het voertuig nog worden uitgerust met
actieve beschermingsmiddelen.
Bronnen: Jane's, Defense News

Amerikaanse en Israëlische speciale eenheden testen een
innovatief voertuig
Het Israëlische bedrijf DSraider heeft een revolutionair klein terreinvoertuig
voor militair gebruik ontwikkeld, de EZ Raider HD4.
De Amerikaanse strijdkrachten hebben na een succesvol testprogramma een
aantal exemplaren van dit voertuigje aangeschaft voor een operationele
evaluatie. Ook het Israëlische leger voert momenteel zo'n evaluatieprogram
ma uit. In samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Mistral zijn de Ame
rikanen bezig de EZ Raider HD4 een standaard uitrustingsstuk te maken,
opdat het kan worden verworven doordiverse gevechtseenheden.
Volgens de Israëlische generaal-majoor(R) Eyal Eizenberg kan de EZ Raider
HD4 een omwenteling teweeg brengen bijvoorbeeld bij inzet van speciale
eenheden. Interesse voor het voertuig is niet beperkt tot de strijdkrachten.
De Israëlische politie gebruikt het bij de uitvoering van grenspatrouilles en
recentelijk is het getest voor gebruik door Amerikaanse politie-eenheden.
De EZ Raider HD4 kan één of twee militairen met hun complete gevechtsbe
pakking vervoeren. Er kan een aanhangwagen aan het voertuigje worden
gekoppeld om extra uitrusting te vervoeren. Het voertuig wordt aangedreven
door twee elektromotoren van 1.200W elk. Dit geeft de EZ Raider HD4 een
maximum snelheid van circa 70 km/u en met een accu van 3.000kW heeft
hij een actieradius van 80 km. Het voertuig is bijna 70 cm breed, weegt 95
kg en kan eenvoudig voor transport worden opgevouwen. Het kan tot 165
kg lading vervoeren en in de aanhangwagen nog eens 250 kg. De vier
wielen kunnen door de speciale ophanging onafhankelijk van elkaar hori
zontaal en verticaal bewegen, waardoor het voertuigje uitstekend in zwaar
terrein uit de voeten kan, te meer omdat het plankier waarop de berijder
staat zich op slechts 50 cm boven de grond bevindt.
Ten slotte is de infraroodsignatuur van de EZ Raider HD4 beperkt. De hitteuitstraling van de elektromotoren is ongeveer 50°C en kan worden geredu
ceerd door eenvoudig hitteverbergend materiaal te gebruiken.
Bronnen: Breaking Defense, Popular Mechanics

Het Jaguar verkenningsvoertuig. Foto: Defense News

De EZ Raider HD4. Foto: Popular Mechanics

US Navy krijgt onbemande tankervliegtuigen
Op 30 augustus jl. heeft de US Navy Boeing een contract gegund voor de
MQ-25A Stingray, het eerste onbemande tankervliegtuig dat vanaf vlieg
kampschepen gaat opereren. Het contract ter waarde van ruim US $ 800
miljoen voorziet in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, testen afleveren
en ondersteunen van vier toestellen met inbegrip van het integreren van deze
toestellen in een carrier air wing. De toestellen moeten in 2024 initial ope
rational capable zijn.
Uiteindelijk zullen naar verwachting 72 Stingrays worden verworven. De
kosten zullen circa US $13 miljard bedragen. Volgens de eisen van de US
Navy moet de MQ-25 in staat zijn ruim 6.300 kilo brandstof af te leveren op
een maximale afstand van ruim 900 kilometer van het vliegkampschip.
Hierdoor worden de afstanden waarover (gevechts)vliegtuigen vanaf vlieg
kampschepen kunnen opereren aanzienlijk vergroot, wat een vereiste is voor
het optreden in de westelijke Stille Oceaan.
Bronnen: US Navy, Breaking Defense, Defense News

De MQ-25A Reaper tankerdrone. Foto: Boeing

