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FIASCO IN AFGHANISTAN!

Drie van de vier grootste Europese 
wapenbedrijven -Airbus (een pan-Europese 
onderneming met hoofdkantoor in Leiden), 
Leonardo (Italië) en Thales (Frankrijk)- zijn 
de belangrijkste profiteurs van het huidige 
Europese grensmuren-beleid. Zij hebben 
op het gebied van beveiligingsgoederen en 
-diensten een breed pakket in de aanbieding 
waarvan gebruik wordt gemaakt bij de 
constructie en het beheer van alle soorten 
grensmuren (landmuren, maritieme muren 
en virtuele muren). Bovendien lobbyen ze 
op EU-niveau hard en succesvol voor een 
verdere militarisering van het grensbeleid. 
Cynisch genoeg verdienen ze ook goed 
aan het voeden van de redenen waarom 
mensen zich verplicht zien om te vluchten, 
door wapens te leveren aan landen die 
geplaagd worden door oorlog, interne 
gewapende conflicten, repressieve regimes 
en mensenrechtenschendingen.

Sommige bedrijven richten zich eerder 
op één type muur. Zo leverde het Spaanse 
‘European Security Fencing’ de zogenaamde 
NAVO-scheermesprikkeldraad die op de hekken 
geplaatst werd rond de Spaanse enclaves 
Ceuta en Melilla in Marokko. De prikkeldraad 
is verantwoordelijk voor diepe wonden bij 
vluchtelingen die proberen eroverheen te 
komen en is ondertussen ook opgedoken op 
de grenzen tussen Hongarije en Servië, tussen 
Bulgarije en Turkije en tussen Oostenrijk en 
Slovenië. De Nederlandse scheepsbouwer 
Damen behoort dan weer tot de grote spelers 
op de markt voor maritieme grensbewaking. 
Vele Europese marines, grens- en kustwachten 
beschikken over schepen van Damen, waarvan 
ook een deel wordt ingezet in operaties van 
Frontex (het agentschap dat de buitengrenzen 
van de EU controleert). Naast Nederland gaat 
het om Albanië, België, Bulgarije, Portugal, 
Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en 
Zweden. Ook Libië, Marokko, Tunesië en 
Turkije ontplooien schepen van Damen 
voor grensbewaking. Damen leverde vier 
patrouilleschepen aan de Libische kustwacht 
die ingezet worden voor gewelddadige 
optredens tegen vluchtelingenboten en 
reddingsschepen van NGO’s die migranten 
uit de Middellandse Zee plukken.

Bij één specifiek type van grensmuren duiken 
in de Europese contracten diverse Belgische 
bedrijven op: de virtuele muren. Het gaat 
steeds om Belgische dochterondernemingen 
van grote internationale IT-bedrijven. 
Grootverdiener is Sopra Steria Benelux, 
onderdeel van het Franse IT-bedrijf Sopra 
Steria. Het sleepte een hele rij EU-contracten 
in de wacht, ter waarde van meer dan 
150 miljoen euro, voor het ontwikkelen, 
opzetten en onderhouden van (biometrische) 
identificatiedatabanken, zoals EURODAC en SIS 
II. EURODAC is een vingerafdrukkendatabank, 
specifiek voor asielzoekers en mensen die 
op irreguliere manier de grens passeren. 
Het Schengen Informatie Systeem (SIS II) is 
een informatie-uitwisselingssysteem voor 
grensbewakings- en veiligheidsautoriteiten dat 
onder meer grote hoeveelheden biometrische 
data bevat.

 
Bij veel van deze contracten leidt Sopra 

Steria Benelux een consortium waartoe ook 
3M Belgium of HP Belgium behoren. Andere 
contracten werden gegund aan consortia waar 
IBM Belgium en/of ATOS Belgium deel van 
uitmaken. Zo kregen beide laatstgenoemde 
bedrijven, (samen met Leonardo) in mei 2019 
een contract toegewezen ter waarde van 142 
miljoen euro voor het implementeren en 
onderhouden van het ‘Entry/Exit System’ (EES). 
Het EES moet in 2020 operationeel worden als 
een systeem dat de bewegingen van niet-EU-
ingezetenen binnen de EU kan volgen op basis 
van een centrale databank.

Thierry Breton, CEO van ATOS, het Franse 
moederbedrijf van ATOS Belgium, werd in 2019 
door de Franse president Emmanuel Macron 
voorgedragen voor de Europese Comissie 
als Commissaris voor de Interne Markt - 
een controversiële nominatie, onder meer 
gezien de vele contracten die zijn bedrijf de 
afgelopen jaren toegewezen kreeg van de EU-
instellingen. Niettemin steunde het Europees 
Parlement zijn kandidatuur. Breton gaf bij de 
hoorzitting hierover aan dat hij zich zal inzetten 
voor de belangen van de Europese industrie, 
met name op het gebied van ‘cybersecurity’ 
en kunstmatige intelligentie – toevallig ook 
terreinen waarop ATOS zelf zeer actief is. 
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Neem nu een domiciliëring en ontvang
GRATIS het nieuwe boek ‘Weg van oorlog’

van Ludo De Brabander.
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Toch blijft de NAVO het mantra herhalen 
dat de militaire alliantie werkt aan vrede 
en stabiliteit in Afghanistan. Op de NAVO-
top in Washington (april 2019) loog NAVO-
secretaris-generaal Stoltenberg dat de NAVO 
de voorwaarden creëert voor sociale en 
economische vooruitgang en “onderwijs en 
mensenrechten heeft gebracht voor vrouwen 
en meisjes”. De werkelijkheid: twee derde 
van de meisjes gaat niet naar school, 78% 
van de Afghaanse vrouwen is analfabeet en 
vier op de vijf vrouwen krijgen te maken met 
gedwongen huwelijken - velen voor hun 16de 
levensjaar. Een rapport van de SIGAR noemde 
de 280 miljoen dollar die USAID in een 
vrouwenprogramma stopte eenvoudigweg 
een verkwisting van belastinggeld. Volgens 
een ander rapport is Afghanistan nog altijd 
de slechtste plaats voor vrouwen om in te 
leven. 

De Afghanistan Papers zouden als een 
bom moeten inslaan. Toch kreeg het nieuws 
amper media-aandacht – ook in België. Wie 
zich nog ex-minister van Defensie Pieter De 
Crems hoera-berichten over de Afghanistan-
missie herinnert, kan zich er alleen maar over 
verbazen dat de politieke verontwaardiging 
uitblijft. België was bijna vanaf het eerste 
uur bij de Afghaanse oorlog betrokken. 
Eind 2001 besliste de regering al om deel 
te nemen aan ISAF (International Security 
Assistance Force), de door de NAVO-geleide 
‘veiligheidsmissie’ in Afghanistan (2001-
2014). België begon met het sturen van 
transportvliegtuigen, daarna (vanaf 2008) 
volgden gevechtsvliegtuigen en tientallen 
militairen voor trainingsopdrachten. In 2013 
beweerde De Crem dat het land van een 
middeleeuwse clanstructuur naar een 21ste 
eeuw-structuur was getransformeerd.

 Zouden De Crem -en bij uitbreiding de hele 
regering- echt niets afgeweten hebben van de 
ware desastreuze staat waarin Afghanistan 
zich bevond? Ons land heeft inmiddels wel 
honderden miljoenen euro besteed aan de 
oorlogsinspanningen in Afghanistan. Toch 
bleven de kritische stemmen uit. Het is 
nu nochtans ook voor het grotere publiek  
duidelijk dat de oorlog in Afghanistan één 
groot fiasco is. Een federale regering die in het 
recent verleden heeft beslist om miljarden te 
investeren in de omvorming van het Belgisch 
leger tot een mobiele interventiemacht voor 
buitenlandse operaties zoals in Afghanistan, 
zou daar hard over moeten worden 
aangepakt. Er zijn genoeg aanwijzingen om 
een parlementaire onderzoekscommissie op 
te zetten rond cruciale vragen als: wat wisten 
De Crem en co? Logen ze het publiek bewust 
voor?

EU-GRENSBUDGET IS GOUDMIJN
VOOR DE DEFENSIE-INDUSTRIE

VACATURE BEWEGINGS- 
EN COMMUNICATIE- 
MEDEWERKER (M/V/X)

Vrede vzw zoekt een 
gemotiveerde werknemer om 
ons team te versterken. De 
job bestaat uit verschillende 
belangrijke onderdelen: 
vrijwilligersbegeleiding, 
communicatie (voornamelijk 
sociale media), ledenwerving 
en het praktisch organiseren 
van activiteiten en acties. 

Voor een gedetailleerde 
taakomschrijving, het gezochte 
profiel en de contractuele 
specificaties: www.vrede.be 

Solliciteren kan nog tot en 
met 1 januari 2020. 
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EN ONTVANG GRATIS HET 
BOEK ‘WEG VAN OORLOG’ 
(LUDO DE BRABANDER)

 In dit pamflet naar 
aanleiding van zeventig jaar 
Vrede vzw maakt Ludo De 
Brabander brandhout van de 
populaire stelling dat vrede 
een kwestie van militairen is. 

In de beste traditie van 
antimilitaristen als Karl 
Liebknecht en Jean Jaurès 
plaatst hij oorlogen in                              

hun context, illustreert hij 
hoe elke keer opnieuw de 
geesten gewonnen worden, 
en toont hij aan wie bij elk 
conflict als kanonnenvoer 
dient. Over imperiale en 
ontwikkelingsoorlogen, 
de invloed van het militair 

industrieel complex, de NAVO 
en de zes kernwapens die 
de laatste decennia vermist 
geraakten. 

Maar ook over de noodzaak 
van een cultuur van vrede en 
echte menselijke veiligheid
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De enorme kosten die grensmuren en andere vormen van (gemilitariseerde) grensbewaking 
met zich meebrengen, beperken zich niet alleen tot het vele geld dat ermee gemoeid is. Vooral de 
menselijke kost is gigantisch. Het ‘Missing Migrants’-project registreerde sinds begin 2015 zo’n 20.000 
vluchtelingen die omkwamen in de Middellandse Zee en Noord-Afrika. Het gaat hier alleen over 
geregistreerde overlijdens. Het werkelijke aantal omgekomen vluchtelingen ligt nog een pak hoger. 

 Het Europees beleid dat geen legale manieren voorziet voor vluchtelingen om te migreren, zorgt 
ervoor dat ze grotere risico’s lopen. Ze zoeken hun toevlucht tot gevaarlijkere routes en komen vaak 
in moeilijke omstandigheden terecht, in vluchtelingenkampen binnen of buiten Europa, of op straat in 
de illegaliteit. Het beleid creëert bovendien een markt voor de criminele mensensmokkelnetwerken 
die de EU net beweert te willen bestrijden. De EU en de afzonderlijke lidstaten kiezen ervoor om te 
blijven volharden in een beleid dat enerzijds de oorzaken voedt die mensen op de vlucht drijven, en 
anderzijds de resulterende vluchtelingen (zo ver mogelijk) buiten Europa probeert te houden of te 
krijgen. Dit beleid is in de eerste plaats moreel verwerpelijk, maar het is daarnaast ook onhoudbaar 
op langere termijn. Het legt immers de basis voor meer ellende buiten Europa en daarmee voor meer 
gedwongen migratie en nieuwe vluchtelingenstromen in de toekomst.

Een alternatief beleid dient allereerst het discours van migratie als een veiligheidsprobleem 
los te laten en te erkennen dat het gaat om een maatschappelijk fenomeen met economische en 
(internationale) politieke fundamenten. Dat betekent dat Europa opvang, steun en veilige en leefbare 
toekomstperspectieven moet bieden aan vluchtelingen, en bovenal, moet werken aan het wegnemen 
van de oorzaken van gedwongen migratie. Dit vraagt een heel ander buitenlands, economisch, milieu- 
en veiligheidsbeleid.

DE ENORME KOSTEN VAN HET
EUROPEES GRENSBELEID

30 jaar na de val van de Berlijnse Muur telt Europa meer muren dan ooit. Met 
name sinds de zogenaamde vluchtelingencrisis van 2015 verrezen steeds meer 
grensmuren en -hekken. Die hebben inmiddels een totale lengte van zo’n 1000 km.

Daarnaast bestrijken de operaties van Frontex (het Europees Agentschap dat 
de buitengrenzen van de EU controleert) het hele Middellandse Zeegebied en de 
zee tussen het Afrikaanse vasteland en de Canarische Eilanden - in totaal zo’n 4750 
kilometer. Een nieuw rapport, ‘The Business of Building Walls’, duikt in de kosten van 
en de bedrijven achter de landmuren, ‘maritieme’ muren en ‘virtuele’ muren van Fort 
Europa.

De grensmuren zijn een prominent en zichtbaar onderdeel van het totale Europese 
migratiebeleid, dat sterk gericht is op het buiten houden of krijgen van vluchtelingen. 
Aan de basis hiervan ligt een narratief waarin migratie gekaderd wordt als een 
veiligheidsprobleem en een bedreiging, waartegen de inzet van militaire middelen 
dé oplossing is. Dit militaristisch narratief wordt uiteraard stevig gepromoot door de 
militaire- en security-industrie die er winst uitslaat. 

Wegens een gebrek aan transparantie is het lastig om een compleet overzicht te 
verkrijgen van de bestedingen van de EU en de afzonderlijke lidstaten aan grensmuren. 
Op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat de Europese landen al minimaal 900 
miljoen euro aan landmuren hebben uitgegeven. De EU heeft al meer dan 1 miljard 
euro besteed aan ‘virtuele muren’. Maritieme Frontex-operaties en de militaire 
operatie voor de kust van Libië hebben inmiddels al meer dan 700 miljoen euro gekost. 
De kosten van alle ingezette schepen, helikopters en vliegtuigen vallen hier nog buiten.
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De Amerikaanse krant ‘The Washington 
Post’ kon de hand leggen op 2000 confidentiële 
documenten van de Speciale Inspecteur 
Generaal voor de Afghaanse Reconstructie 
(SIGAR). Het betreft onder meer interviews 
met hoge militairen, diplomaten en politici 
die nauw betrokken waren bij de reeds 18 jaar 
aanslepende oorlog in Afghanistan.

Uit de ‘Afghanistan Papers’ blijkt dat de 
opeenvolgende Amerikaanse presidenten de 
publieke opinie voortdurend hebben misleid 
en voorgelogen. Uit het geheel valt één grote 
conclusie af te leiden: de oorlog in Afghanistan 
is een grote mislukking! 

Douglas Lute, de luitenant-generaal die 
voor het Witte Huis de oorlogen in Irak en 
Afghanistan moest opvolgen, verklaarde: “We 
hadden niet de minste idee waar we mee bezig 
waren”. Oorlogspropaganda moest de publieke 
opinie evenwel van het tegendeel overtuigen. 
De vaste boodschap luidde jaar na jaar dat er 
“vooruitgang wordt geboekt”. Want wat zou 
er gebeuren “als de Amerikaanse bevolking de 
omvang van de disfuncties zou kennen?”, vraagt 
Lute zich af.

Sinds 2001 werden in totaal 775.000 
Amerikaanse troepen ontplooid in Afghanistan. 
Volgens officiële cijfers sneuvelden er tot nog 
toe 2300 VS-soldaten. De oorlog kostte de 
Amerikaanse schatkist alleen al 1000 miljard 
dollar, exclusief de kosten van agentschappen 
zoals de CIA of van de medische verzorging van de 
20.589 gewonde militairen. De menselijke tol die 
de Afghaanse bevolking moest dragen, is nog veel 
zwaarder. Meer dan 100.000 mensen kwamen 
om en miljoenen Afghanen zijn ontheemd. 

Het hoofd van de SIGAR, John Sopko, 
bevestigde aan The Washington Post dat 
het Amerikaans publiek voortdurend werd 
voorgelogen. Wat officieel heropbouw heette, 
was in werkelijkheid een bodemloze put van 
grootschalige corruptie. Geld en contracten 
werden gebruikt om de loyaliteit van krijgsheren 
en drugsbazen af te kopen. Meer dan 90% 
van alle heroïne in de wereld is afkomstig van 
Afghaanse opiumderivaten. Volgens de VN staat 
de Afghaanse opiumproductie op historische 
recordhoogte, een gegeven dat niet past binnen 
de Amerikaanse goednieuwsshows.

De werkelijkheid toont een verscheurd 
land. De oorlog woedt in volle hevigheid en de 
Taliban boekt jaarlijks terreinwinst. Volgens het 
jongste rapport van de VN-missie in Afghanistan 
wordt 2019 het dodelijkste jaar voor Afghaanse 
burgers op 10 jaar tijd. In de eerste 9 maanden 
van 2019 verloren al 2563 burgers het leven. 
Bijna een kwart daarvan vond de dood door 
luchtbombardementen, m.a.w. door drones 
of gevechtsvliegtuigen van de internationale 
bezettingsmacht. 
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