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Als vrede herleid wordt tot nationale veiligheid 
 

DRIE STEMMEN OVER DE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN 
 
Israël reduceert vrede tot nationale veiligheid, vindt  Luc Reychler . Dit kortzichtige beleid 
heeft desastreuze gevolgen op grote schaal. 'Israël heeft weinig of niets geleerd van de 
Europese ervaringen voor en na de Tweede Wereldoorlog.' 
 

Israël is een reus in militaire veiligheidsinspanningen en een dwerg in duurzame vredesopbouw 
 

In de Gazastrook, op een oppervlakte van tweemaal de stad Antwerpen, wonen ongeveer 1,5 miljoen 
Palestijnen, van wie 85 procent vluchtelingen en meer dan de helft kinderen. Het Gazagetto is, met een 
acht meter hoge muur en prikkeldraad, hermetisch afgesloten van de buitenwereld.  De democratisch 
gekozen leiders zitten in Israëlische gevangenissen of worden vanuit het luchtruim geëxecuteerd. Het 
Palestijnse verzet maakt gebruik van keien, zelfmoordstrijders en Katusha- of Hassam-raketten. De 
laatste twee jaar kwam een handvol Israëliërs om het leven en werd een soldaat gevangen genomen. 
 

De laatste week zond de Israëlische regering lucht- en zeemacht en later de landmacht met F-18's , 
Hellfire-raketten, tanks en ander militairtuig om de Hamas-infrastructuur te vernietigen en korte metten 
te maken met het leiderschap. In mijn vakgebied wordt dit politicide genoemd. In minder dan een week 
tijd vielen meer dan 2.000 slachtoffers. Israël verbiedt buitenlandse journalisten om de Gazastrook 
binnen te gaan. Het wenst geen pottenkijkers. Professor Falk, die als VN-mensenrechtenrapporteur zware 
inbreuken op het internationaal en humanitair recht vaststelde, werd gearresteerd en het land uit gezet. 
Dit geweld overstijgt alle normen van redelijke zelfverdediging. 
 

Israël en Palestina hebben het recht en de verantwoordelijkheid om hun burgers te beschermen en een 
einde te maken aan de raketaanvallen . Het probleem is dat de buitensporige militaire acties van Israël 
niet alleen een reactie zijn op de Palestijnse raketten, maar berusten op cynische electorale 
overwegingen en een kortzichtige strategie. Wanneer mensen bang zijn liggen haviken en demagogie 
goed in de markt. 
 

De bombardementen , bedoeld om Hamas te vernietigen en Abbas te versterken, zullen wellicht leiden 
tot een verdere radicalisering van de Palestijnen. Olmerts mededeling dat hij geen problemen heeft met 
de bevolking van Gaza klinkt ongeloofwaardig. De Palestijnse burgers ervaren de bombardementen aan 
den lijve als een escalatie van de collectieve bestraffing voor hun stemgedrag in 2006. Deze ongelijke 
strijd en de vernedering voeden de haat en de woede in de getto's en ver daarbuiten. Vernedering wordt 
wel eens de atoombom van de menselijke gevoelens genoemd. Het bloedvergieten in Gaza zal de 
regionale stabiliteit verder ondermijnen. Bovendien zal deze militaire interventie de legitimiteit van de 
'westerse wereld' afzwakken. Het gaat niet op om deze militaire expeditie voor te stellen als een louter 
defensieve oorlog of als een gevecht voor de bescherming van onze westerse waarden. Wat zich nu 
afspeelt, getuigt van weinig respect voor het universele en humanitaire waarden en van incompetentie in 
het voorkomen van geweld en het creëren van duurzame vrede. De oorlogen tegen het terrorisme, zoals 
in Libanon, Irak en Afghanistan en in de Palestijnse gebieden, zijn veel bloediger, destructiever en maken 
beduidend meer burgerslachtoffers dan politiek terrorisme. Het grootste probleem van deze bloedige 
operatie is de existentiële ontkenning van de grondoorzaken van dit conflict en van de noodzakelijke 
voorwaarden voor het creëren van een duurzame vrede. 
 

Dit beleid, met wellicht desastreuze gevolgen op grote schaal, kan worden toegeschreven aan het geloof 
in de superieure militaire macht, aan de verwarring van veiligheid en vrede, aan het niet voorzien van 
negatieve neveneffecten en aan de onverantwoorde steun van de huidige Amerikaanse regering en 
enkele Europese landen aan de oorlogslogica. Het politieke landschap in een deel van de westerse wereld 
is gekenmerkt door populisten die leiding geven bij middel van de manipulatie van vrees, bedreigingen 
en intimidatie. Ze dehumaniseren hun vijanden, ze verzinnen en verkopen halve waarheden. 
 

Een tweede belangrijke verklaring is de reductie van vrede tot nationale veiligheid. Israël is een regionale 
supermacht. Het gedraagt zich als een garnizoenstaat met militaire veiligheid en de uitbreiding van het 
territorium buiten de grenzen van 1967 als hoogste prioriteit. Het is een reus in militaire 
veiligheidsinspanningen en een dwerg in duurzame vredesopbouw. Echte vrede vergt een integrale visie 
van de toekomst, moed en een engagement om alle kanten van het conflict en de complexiteit ervan, in 
hart en geest te overwegen. Zoals tijdens het presidentschap van Bush jr. vertoeft Israël in een 
'sentimentaal' getto. Het begrijpt niet waarom het gehaat wordt in de bezette gebieden. Het heeft weinig 
of niets geleerd van de Europese ervaringen voor en na de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede 
Wereldoorlog hebben de Europeanen vaarwel gezegd aan het exclusief nationalisme en kolonialisme en 
de voormalige aartsvijanden kozen voor een nieuw realisme met een aantrekkelijk en inspirerend 
toekomstperspectief op basis van coöperatieve veiligheid en de bevordering van wederzijds respect en 



belangen. Dit kan ook in dit conflictgebied waar de meerderheid van de Israëli's en Palestijnen hunkert 
naar een rechtvaardige en duurzame veiligheid en vrede. 
 

Het wordt hoogtijd dat dominante minderheden die tegen alle recht en rede in hun machtpositie met 
geweld wensen te behouden worden aangeklaagd en er ruimte wordt gemaakt voor een leidershap met 
meer realiteitszin, verbeelding en verstand van duurzame veiligheid en vrede. Een succesvolle 
transformatie van dit diepgewortelde conflict zal niet lukken zonder externe interventie en bemiddeling. 
Europa en de Verenigde Staten moeten hun verantwoordelijk opnemen om de slachtoffers te beschermen 
, om de getto's te ontmantelen en om de formule van twee levenswaardige staten (Israël-Palestina) uit te 
voeren, en om te bemiddelen in de andere kwesties van de Israëli-Arabische confrontatie. We moeten 
alles doen om samen met president Barack Obama een moedig en hoopgevende beleid te voeren. 
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