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MAARTEN BAKKER,
ONZE CORRESPONDENT IN DEN HAAG

H et Nederlandse kabi-
net stelt voorwaarden
aan de trainingsmissie

naar Afghanistan. Het is de bedoe-
ling dat 540 Nederlanders in de
noordelijke provincie Kunduz,
waar al Duitse NAVO-militairen
actief zijn, Afghaanse politieagen-
ten gaan opleiden. Gisteren eiste
Den Haag van de regering in Ka-
bul ‘keiharde toezeggingen’ dat de
agenten na de training door de
Nederlanders niet ingezet zullen
worden in de strijd tegen
de taliban. Minister van
Buitenlandse Zaken Uri
Rosenthal zei dat als de
Afghaanse regering deze
garantie niet verstrekt,
Nederland geen nieuwe
missie naar het Centraal-
Aziatische land zendt.

Het minderheidskabi-
net van het christen-
democratische CDA en
de rechts-liberale VVD kwam gis-
teren met deze ontbindende voor-
waarde in een ultieme poging vol-
doende steun te vergaren in het
Nederlandse parlement voor de
nieuwe Afghanistanmissie. Het
was gisterenavond onduidelijk of
ze in die opzet zou slagen. Een
aantal kleinere partijen in de
Tweede Kamer gaf te kennen de
trainingsmissie alsnog te zullen
steunen. Maar de fractie van
Groen Links, een liberaal-ecologi-
sche partij, twijfelde hevig.

De PVV van rechtsnationalist
Geert Wilders is tegen het nieuwe
avontuur van Nederland in Afgha-
nistan. De partij steunt als ge-

doogpartner wel het straffe bezui-
niging- en immigratiebeleid van
CDA en VVD, maar niet het bui-
tenlandse beleid. Daarom moest
de regeerploeg van premier Mark
Rutte ( foto) bij linkse oppositie-
partijen bedelen om steun voor de
trainingsmissie.

Die partijen eisten van Rutte
toezeggingen dat de nieuwe mis-
sie een louter civiel karakter zou
krijgen. De vorige missie van Ne-
derland in Afghanistan, in de zui-
delijke provincie Uruzgan, was
een militaire ‘vechtmissie’, waar-
bij 24 Nederlandse soldaten het
leven verloren. Eind vorig jaar liep

die troepenzending van
2.000 manschappen af,
na een conflict in de vo-
rige, centrumlinkse, re-
gering over de verlen-
ging ervan.

Toezeggingen van de
Nederlandse regering
deze week dat de opge-
leide politiefunctiona-
rissen in Afghanistan
niet zullen worden inge-

zet voor militaire taken, werden
door de tegenstanders van de mis-
sie begroet met hoongelach.

Premier Rutte is een verklaard
voorstander van de trainingsmis-
sie. Hij hoopt daarmee het inter-
nationale prestige van Nederland
op te krikken. Dat heeft een aardi-
ge deuk opgelopen door de stop-
zetting van de missie in Uruzgan.
Rutte neemt wel een groot poli-
tiek risico. Op 2 maart zijn er pro-
vinciale verkiezingen in Neder-
land. De uitslag daarvan bepaalt
ook de samenstelling van de Se-
naat. De coalitie van VVD, CDA en
de PVV moet daar nog een meer-
derheid zien te behalen.

Afghanistanmissie
onder voorwaarden
l Nederlandse regering zoekt steun oppositie

H et volksprotest in Tu-
nesië zet de rest van de
regio stilaan in vuur en

vlam. In Algerije is het al enkele
weken onrustig. De Jemenieten
volgden gisteren met een betoging
tegen het regime van Ali Abdallah
Saleh, die zich graag tot president
voor het leven wil kronen. En de
Egyptische president, Hosni Moe-
barak, was de voorbije dagen kop
van Jut voor de duizenden demon-
stranten die het betogingsverbod
negeerden.

‘Je kan wel spreken van een de-
mocratische vloedgolf in de Arabi-
sche wereld’, zegt Brecht De Smet,
onderzoeker aan de Universiteit
Gent. Hij werkt aan een doctoraat
over sociaal en politiek protest in
Egypte. De Vlaming verbleef de af-
gelopen drie jaar geregeld voor en-
kele maanden in Egypte voor veld-
onderzoek en hoopt binnenkort
weer af te reizen.

Hoe moeten we de huidige
protestgolf inschatten?
Brecht De Smet: ‘Het gaat om

een uitbarsting van een aantal
frustraties en tegenstellingen die
al jaren sluimeren. Natuurlijk ver-
schillen de regimes
van aard. Tunesië
was een echte poli-
tiestaat, terwijl Egyp-
te nog een beetje de
schijn van democra-
tie hooghoudt. En in
Jemen spelen dan
weer de tribale te-
genstellingen.’

‘Maar ongeacht
de invulling gaat het
in alle gevallen om
autocratische re-
gimes die met dezelf-
de problemen kam-
pen. De bevolking
heeft niet het gevoel
dat ze sociaal hoger-
op kan geraken, dat
ze gevangen zit. Er is
dan ook veel armoe-
de en werkloosheid.
En zoals in elke dic-
tatuur tiert de cor-
ruptie welig.’

Is dat de kern
van het probleem: dat de
Arabische potentaten hun
burgers verwaarloosden?
De Smet: ‘Er is inderdaad een

verschuiving gebeurd. Tot pakweg
de jaren 80 was er in de Arabische
wereld nog echt sprake van een so-
ciaal beleid. Maar dat werd vanaf
de jaren 90 teruggeschroefd. En
zoals zo vaak werden de sociaal
zwakkeren getroffen.’

‘De Arabische wereld voelde de
impact van de neoliberale golf in
het Westen. In Egypte betekende
dat het afscheid van het staatska-
pitalisme. Het regime begon als
een razende te privatiseren, maar
net als in de voormalige Sovjet-
Unie kwam haast alles bij een
kliekje van oligarchen terecht. De
doorsnee-Egyptenaar ging er niet
op vooruit.’

Wat dan met het
veelgebruikte sys-
teem van prijssub-
sidies waarmee de
potentaten de soci-
ale rust afkochten?

De Smet: ‘De Ara-
bische regimes probe-
ren al langer de subsi-
dies voor basisgoede-
ren, voedsel en
brandstof af te schaf-
fen. In Egypte zijn de
grondprijzen bijvoor-
beeld geliberaliseerd.
Maar dat heeft de ar-
moede op het platte-
land serieus de hoogte
ingejaagd omdat de
boeren hun veld nu
tegen marktprijzen
moesten pachten. So-
wieso beseffen de au-
toriteiten dat wijzi-
gingen van subsidies
zeer gevoelig liggen.
Veel ingrepen worden

dus ook afgeblokt.’

Wat is de kans dat de protes-
ten in Egypte succes hebben,
zoals in Tunesië?
De Smet: ‘Die kans is behoor-

lijk groot. Het politieke bewustzijn
is groter dan ooit. De Egyptenaren
weten waarom ze op straat komen.
Dat is het grote verschil met de he-
vige protesten van 1977. Die waren

uitsluitend gericht tegen de plan-
nen om de prijssubsidies terug te
schroeven. Ditmaal is er een dui-
delijke politieke en democratische
agenda.’

Wat moet gebeuren om Moe-
barak aan de kant te schui-
ven? Waar ligt het kantel-
punt?
De Smet: ‘Een niet te onder-

schatten factor is het leger. In Tu-
nesië bleven de militairen neu-
traal. Door zich niet ondubbelzin-
nig achter president Ben Ali te
scharen, gaven ze zijn regime de
genadeslag. Of dat ook in Egypte
gebeurt, is nog de vraag. De officie-
renkaste is altijd in de watten ge-
legd, en leunt dus nauw aan bij
Moebarak. Veel zal afhangen wat
de gewone rekruten gaan doen.

Ook naar de islamisten
wordt angstvallig gekeken.
Schuilt daar een gevaar?
De Smet: ‘Ook wat dat betreft,

verschilt de situatie van land tot

land. Door de repressie speelde de
politieke islam in Tunesië geen rol.
Egypte geldt dan weer als een spie-
gelbeeld. Daar heeft het Moslim-
broederschap zich ontpopt tot de
belangrijkste factor van de politie-
ke oppositie. Wat trouwens opvalt,
is dat het Moslimbroederschap
geen rol speelt in de huidige pro-
testgolf. De beweging kijkt voorlo-
pig de kat uit de boom.’

Oppositieleider Mohammed
el-Baradei keerde gisteren
terug naar Caïro. Kan hij het
verschil maken?
De Smet: ‘Veel Egyptenaren

hebben een dubbel gevoel bij el-
Baradei. Enerzijds werpt hij zich
op als het boegbeeld van het verzet
tegen Moebarak en als een poten-
tiële nieuwe leider. Anderzijds
heeft hij veel kritiek gekregen om-
dat hij op cruciale momenten af-
wezig was, bijvoorbeeld tijdens de
parlementsverkiezingen van vorig
jaar. Daardoor heeft hij veel pres-
tige verspeeld.’

Hoe zit het met de reacties
in Europa en de Verenigde
Staten?
De Smet: ‘Het Westen heeft de

Tunesische revolte duidelijk on-
derschat. Maar dat was niet zo erg
omdat Tunesië van relatief weinig
belang is. Dat ligt anders met
Egypte, dat een zwaargewicht is in
de regio. Denk maar aan het belang
van het Suezkanaal. Een instabiel
Egypte dreigt dan ook de rest van
het Midden-Oosten te besmetten.’

De VS zijn nog op zoek naar
een juiste reactie op de ge-
beurtenissen in Egypte.
De Smet: ‘Ze zetten Moebarak

onder druk toegevingen te doen.
Maar ze zitten gevangen tussen
twee doeleinden: het behoud van
de stabiliteit en de steun voor de-
mocratisch protest. Van Egypti-
sche kennissen hoor ik dat de
Amerikanen niet ver genoeg gaan.
De Egyptenaren eisen niet dat
Moebarak zich soepeler opstelt. Ze
willen hem gewoon weg.’

LIEVE DIERCKX

De Spanjaarden moeten
binnenkort twee jaar lan-

ger werken om aanspraak te kun-
nen maken op een volledig pen-
sioen. Dat is de Spaanse regering
met de vakbonden overeengeko-
men.

De socialistische regering on-
derhandelde al weken met de vak-
bonden over een hervorming van
het pensioenstelsel.
Net als in veel wester-
se landen drong een
aanpassing van het
systeem zich op door
de vergrijzing. Het
overleg leek muurvast
te zitten. Maar in de
nacht van woensdag
op donderdag wist
premier José Luis
Rodríguez Zapatero
de langverwachte
doorbraak te force-
ren.

Volgens het principeakkoord
stijgt de wettelijke pensioenleef-
tijd tussen 2013 en 2027 geleide-
lijk van 65 naar 67 jaar. Om aan-
spraak te kunnen maken op een
volledig pensioen moet een Span-
jaard op zijn 67ste wel 37 jaar pen-
sioenbijdragen betaald hebben.

De regering-Zapatero stemde
wel in met enkele uitzonderings-

maatregelen. Een werknemer die
op zijn 65ste 38,5 jaar pensioen-
bijdragen betaald heeft, heeft ook
recht op een volledig pensioen.
Voor zware beroepen geldt even-
eens een speciale regeling.

De effectieve pensioenleeftijd
hoopt de Spaanse regering tegen
2027 ook geleidelijk op te trekken:
van 63,5 jaar nu naar 65 jaar. De
leeftijd waarop de Spanjaarden
vervroegd met pensioen kunnen,
moet de volgende jaren stijgen
van 61 naar 63 jaar.

De vakbonden gingen pas
overstag nadat ze van de regering
toegevingen afgedwongen hadden
voor beursstudenten. Die mogen
twee studiejaren inbrengen bij de
berekening van hun pensioen.
Ook vrouwen of mannen die loop-

baanonderbreking
nemen om voor hun
kinderen te zorgen,
kunnen een deel van
die periode inbren-
gen bij de pensioen-
berekening.

GROEN LICHT
De regering-Za-

patero keurt het pen-
sioenakkoord van-
daag goed op de mi-
nisterraad. Daarna

moet het parlement nog groen
licht geven.

‘De aanpassing van het pen-
sioenstelsel was zeker niet de
meest dringende hervorming in
het land’, zei een Madrileense
econoom gisteren. ‘De maatregel
is er vooral op gericht de Spaanse
geloofwaardigheid op te krikken
en de financiële markten te kal-
meren.’

Spanjaarden
pas op 67ste
met pensioen

‘Politiek bewustzijn groter
dan ooit in Arabische wereld’

l Onderzoeker Brecht De Smet (UGent) over golf van protesten

Mohamed el-Baradei, de ge-
wezen directeur-generaal van het
Internationaal Atoomenergie-
agentschap (IAEA), is gisteren
teruggekeerd naar zijn vaderland
Egypte. Hij sloot er zich aan bij de
tegenstanders van president
Hosni Moebarak. ‘Hij heeft het
land 30 jaar gediend. Het is tijd
om met pensioen te gaan’, zei el-
Baradei net voor hij zijn woon-
plaats Wenen verliet. De winnaar
van de Nobelprijs voor de Vrede
is bereid een overgangsregering
te leiden.
El-Baradei nam eind 2009 af-
scheid van het IAEA, waar hij be-

kendheid verwierf als onderhan-
delaar over het Iraanse kern-
wapenprogramma. Sindsdien
heeft hij in Egypte geregeld ge-
pleit voor democratische hervor-
mingen. Vorig najaar riep el-Bara-
dei op de frauduleuze parle-
mentsverkiezingen te boycotten.
Voor de derde dag op rij kwamen
betogers gisteren in Egypte op
straat. In de oostelijke steden
Suez en Ismailia protesteerden
honderden mensen tegen de
werkloosheid, corruptie en re-
pressie. In Suez ging een brand-
weerkazerne in vlammen op. Bij
een betoging in het noorden van

het land zou een dode gevallen
zijn.
Sinds de onlusten dinsdag uitbra-
ken, zijn al 1.200 tegenstanders
van Moebarak opgepakt. Voor
vandaag zijn niettemin weer gro-
te demonstraties aangekondigd.
‘Het volk heeft de cultuur van
angst doorbroken. Zodra dat het
geval is, is er geen weg terug’, zei
el-Baradei. ‘Er zitten zeker veran-
deringen aan te komen.’
De beurs van Caïro sloot gisteren
10,5 procent lager, het grootste
dagverlies sinds oktober 2008.
Woensdag was ze al 6,1 procent
gezakt.

El-Baradei vraagt Moebarak op te stappen

Ook gisteren kwamen de Egyptenaren weer op straat om het aftreden van president Hosni Moebarak te eisen. © AFP

Het leger is een
niet te onder-
schatten factor.
Veel hangt af
van de houding
van gewone
rekruten.

BRECHT DE SMET,
onderzoeker UGent

© PHOTO NEWS

De pensioen-
hervorming is
erop gericht de
financiële mark-
ten te kalmeren.

Madrileens econoom

Het is hoog tijd
dat de altijd
gehaaste man
die Frankrijk en
de wereld leidt,
beslissingen
neemt.

BONO, zanger van U2, over de
Franse president Nicolas Sarkozy.

De parlementscommissie die
onderzoek doet naar de omgang
van de Italiaanse premier Silvio
Berlusconi met een 17-jarig
Marokkaans meisje, heeft nieuw
materiaal in handen gekregen
van de Milanese openbaar aan-
klagers. Tussen de nieuwe stuk-
ken zitten transcripten van tele-
foongesprekken tussen jonge
vrouwen die feesten bezochten
in de villa van de premier. Ook
zouden de aanklagers bewijzen
hebben dat Berlusconi de meis-
jes heeft betaald en dat nog een
tweede minderjarige prostituee
aanwezig was op een van de
feestjes bij Berlusconi.

Seksschandaal
rond Berlusconi
breidt zich nog uit

De Chileense justitie gaat voor
het eerst een onderzoek voeren
naar de omstandigheden waarin
de voormalige linkse president Sal-
vador Allende om het leven kwam.
Allende stierf op 11 september
1973 tijdens de staatsgreep die ge-
neraal Augusto Pinochet tegen zijn
regime voerde. De linkse president
stierf diezelfde dag. Sindsdien is
druk gespeculeerd over de doods-
oorzaak: pleegde Allende zelf-
moord of werd hij vermoord? ‘Het
onderzoek moet uitwijzen in welke
omstandigheden Allende stierf en
of hij al dan niet zelfmoord pleeg-
de’, verduidelijkte een bron bij jus-
titie in Santiago.

Chili onderzoekt
overlijden
Salvador Allende

Europees president Herman
Van Rompuy en de voorzitter van
de Europese Commissie, José Ma-
nuel Barroso (foto), krijgen een
eredoctoraat van de Universiteit
Gent. De onderscheidingen wor-
den uitgereikt op 18 maart. De
Gentse universiteit wil daarmee
haar ‘sterke waardering’ uitdruk-

ken voor ‘de inspanningen en de
inzet van beide laureaten voor een
krachtig Europees beleid’.
Voormalig Belgisch premier Van
Rompuy gaf al verschillende gast-
colleges aan de UGent. Ook Bar-
roso, oud-premier van Portugal en
sinds 2004 aan het hoofd van de
Commissie, was in 2008 al eens
te gast aan de Gentse universiteit.
‘Deze toekenning is een teken van
waardering voor de Europese ge-
dachte die in België zo diep en na-
tuurlijk is, in tijden dat deze ge-
dachte minder vanzelfsprekend
wordt’, reageerde Van Rompuy. ‘Ik
zie het als een symbool van erken-
ning en steun voor het Europees
project en voor de Europese in-
stellingen. België, dat de Europese
instellingen huisvest, is voor mij
een tweede thuis geworden’, zei
Commissievoorzitter Barroso in
een eerste reactie.

Van Rompuy en
Barroso krijgen
eredoctoraat UGent

INTERVIEW
ERIK ZIARCZYK

Het democratische vuur
woedt in de Arabische we-
reld. In navolging van de
Tunesiërs trekken deze
week ook de Egyptenaren
de straat op om het vertrek
te eisen van hun dictator,
Hosni Moebarak. Onder-
zoeker Brecht De Smet
acht ze niet kansloos. ‘Dit-
maal hebben de betogers
een duidelijk politiek doel.’

Het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) had gisteren lovende
woorden over voor de inspanningen
die verschillende Europese landen
leverden om hun begrotingstekort
terug te dringen. ‘De grootste Euro-
pese landen - Duitsland, Frankrijk,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk -
doen in 2011 allemaal inspanningen
om hun begrotingen weer in even-
wicht te brengen’, stelde het IMF in
een rapport over de overheidsfinan-
ciën van de grootste 14 econo-
mieën ter wereld.
In 2012 moet de budgettaire situa-
tie van de Europese landen nog ver-
beteren. ‘Want de economische
groei zal dan versnellen. Die komt

boven op besparingsmaatregelen.’
Van alle grote landen moet Spanje
zijn begrotingstekort het meest
kunnen terugdringen.
Over de Verenigde Staten is het
IMF niet zo lovend. ‘We betreuren
dat het Amerikaanse Congres in
december 2010 een reeks steun-
maatregelen goedgekeurd heeft,
waaronder een verlaging van de in-
komstenbelasting. Maar die maat-
regelen zullen amper extra groei
creëren’, luidde de kritiek. Het IMF
verwacht dat het begrotingstekort
in de VS in 2011 oploopt tot
10,8 procent van het bruto binnen-
lands product, het hoogste cijfer
van alle G20-landen.
Ook Japan krijgt een veeg uit de
pan. ‘Door de extra steunmaatrege-
len die het Japanse parlement in
november vorig jaar goedkeurde,
zal het begrotingstekort in 2011 am-
per of niet dalen.’ AFP

IMF prijst Europa
voor strijd tegen
begrotingstekort
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M
et het ontslag van bemidde-
laar Johan Vande Lanotte
staan we weer een stapje dich-
ter bij wat de meeste politici
beschouwen als het ultieme
horrorscenario: nieuwe ver-

kiezingen. Ik schreef het hier al eerder: dit zouden
de meest onvoorspelbare verkiezingen worden
sinds 1946. En als er één iets is waar politici niet
van houden, dan is het onvoorspelbaarheid. Zeker
als hun eigen zetel op het spel staat.

Maar ook het Belgische establishment is als de
dood voor verkiezingen. Bij gebrek aan een aftre-
dende regering om te beoordelen, zouden die ver-
kiezingen bijna automatisch gaan over het voort-
bestaan van België zelf. Een stembusgang die
plaatsvindt in een fin-de-régimesfeertje zou on-
vermijdelijk uitdraaien op een referendum over
dat regime. Als er toch niet te ontkomen valt aan
nieuwe verkiezingen, zal men ongetwijfeld al het
mogelijke doen om die toch nog een paar maan-
den voor zich uit te schuiven. Een korte noodre-
gering (zoals in 1985 en 1991) zou dan een illusie
van normaliteit kunnen creëren en de verkiezin-
gen uit de communautaire turbulenties halen.

Maar dat lijkt ijdele hoop. De politieke crisis
duurt nu al zo lang en neemt stilaan zo’n omvang
aan, dat het niet anders kan of die zal diepe en on-
uitwisbare sporen nalaten in de publieke opinie.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat de Belgische re-
gimecrisis zal uitmonden in een grondige - zeg
maar een ‘systemische’ - hertekening van het
Vlaamse partijlandschap.

ZEGEDRONKEN
Tot voor kort kon je er redelijkerwijze van uit-

gaan dat de monsterzege van de N-VA eerder een
‘accident de parcours’ was. De crisis rond de split-
sing van Brussel-Halle-Vilvoorde katapulteerde
de Vlaams-nationale partij naar een abnormaal
hoge electorale score, net zoals de dioxinecrisis
dat in 1999 had gedaan met Agalev. En we weten
hoe zoiets afloopt: de partij treedt zegedronken
toe tot de regering, sluit verregaande compromis-

sen, wordt daarop vervolgens afgerekend door
een ontnuchterde kiezer en het partijlandschap
valt weer in zijn normale plooi. Het establishment
kan opgelucht ademhalen.

Dit ‘happy end’ (voor België tenminste) wordt
echter met de dag onwaarschijnlijker. De escale-
rende regimecrisis en de blijvende fascinatie met
de figuur van Bart De Wever leiden tot een nooit
geziene polarisatie in de Vlaamse pu-
blieke opinie.

Aan de ene kant van de breuklijn
staan de mensen die menen dat
Vlaanderen veel meer sociale en eco-
nomische hefbomen nodig heeft om
een daadkrachtig beleid te kunnen
voeren en de welvaart veilig te stellen.
Zij zijn overwegend rechts of cen-
trumrechts, ervaren het Belgische
systeem meer en meer als een blok
aan het been en voelen zich gegijzeld
door het linkse Wallonië. Kan België
niet grondig worden hervormd, dan
wordt het beter afgeschaft, vinden zij.

Aan de andere kant van de breuk-
lijn staan de mensen die afkerig staan
tegenover een grondige staatshervor-
ming. Vaak gaat het om progressieven die de soli-
dariteit met Wallonië hoog in het vaandel voeren,
maar tegelijkertijd ook dat linkse Wallonië nodig
hebben als bondgenoot tegen de rechtse meer-

derheid in Vlaanderen. De Belgischgezinden ge-
loven nog sterk in het Belgische model van paci-
ficatie en consensus, en vinden zelfs dat België
daar een voorbeeldrol te spelen heeft.

PENSÉE UNIQUE
Die breuklijn heeft ook een culturele compo-

nent. De meer Belgischgezinden hebben een aver-
sie van nationalisme en nemen aan-
stoot aan wat zij percipiëren als een
Vlaams-nationale pensée unique.
Vanuit een multiculturele inspiratie
hechten zij minder belang aan de
eentaligheid van Vlaanderen en stel-
len zij zich in taalkwesties toegeef-
lijk op. De Vlaamsgezinden be-
schouwen die eentaligheid juist als
een essentiële historische verwor-
venheid waarop niet kan worden af-
gedongen. Zij ergeren zich op hun
beurt aan het morele superioriteits-
gevoel van de Belgischgezinde cul-
turele en intellectuele elite, en vin-
den dat die elite te dominant aanwe-
zig is in de media.

Groen! en sp.a staan onmisken-
baar aan de Belgische kant van de breuklijn. Zij
hopen stemmen te kunnen winnen door zich af te
zetten tegen het ‘bekrompen nationalisme’ en het
‘extremisme’ van Bart De Wever. Daartegenover

staan in de eerste plaats de drie zogenaamde
V-partijen (N-VA, Vlaams Belang en LDD).

Tijdens de paarse periode stond Open VLD
aan de Belgische kant van de barrière. Maar onder
Alexander De Croo lijkt daarin verandering te ko-
men. De partij heeft zich niet alleen een sterker
Vlaams profiel aangemeten, maar wil zich ook
meer concentreren op haar economische core-
business. Het streven naar een rechtser econo-
misch beleid in Vlaanderen maakt Open VLD tot
de natuurlijke bondgenoot van de N-VA.

POLARISERING
De groeiende polarisering in Vlaanderen is

vooral bedreigend voor CD&V. De breuklijn loopt
immers dwars door die partij: de rechtervleugel
trekt de Vlaamse kaart, terwijl de arbeidersvleugel
overduidelijk in het Belgische kamp zit. Het ACW
heeft zich lange tijd gedeisd gehouden. Maar de
voorbije weken werden alle registers opengetrok-
ken om CD&V opnieuw in een meer Belgische
richting te duwen en de as N-VA/CD&V te breken.

Wat het ACW vooral vreest, is dat die ad-hoc-
samenwerking op termijn zou uitmonden in een
meer duurzame alliantie tussen N-VA en CD&V:
een brede centrumrechtse formatie naar het voor-
beeld van de CiU in Catalonië of de PNV in Bas-
kenland. Een kartel tussen CD&V en een nationa-
listisch dwergpartijtje, dat kon de arbeidersvleugel
nog net tolereren. Maar de dwerg is een reus ge-
worden, en een verbond daarmee zou onvermij-
delijk leiden tot een minorisering van het ACW.

Het worden dus geen gemakkelijke tijden voor
CD&V-voorzitter Wouter Beke. Maar net hij weet
als geen ander hoe de christendemocraten in het
verleden altijd al met interne breuklijnen hebben
geworsteld. De nieuwe voorzitter is de auteur van
een schitterend doctoraat over de breuklijnen en
de pacificatiemechanismen binnen de naoorlogse
CVP/PSC. Daarin beschrijft hij hoe de partij erin
geslaagd is de ideologische en de economische
breuklijnen intern te pacificeren. Maar met de
communautaire breuklijn is dat niet gelukt: aan
het einde van de jaren 60 was de CVP/PSC de eer-
ste unitaire formatie die uiteenviel in een Vlaam-
se en een Franstalige partij.

Misschien herhaalt de geschiedenis zich en zal
de communautaire breuklijn opnieuw een schis-
ma veroorzaken bij de christendemocraten. Mis-
schien ook niet. Een ding wordt echter met de dag
duidelijker: nog nooit heeft bij een politieke crisis
zoveel op het spel gestaan.

Belgisch
‘happy end’
verder af
dan ooit
De Belgische regimecrisis kan het Vlaamse partijlandschap grondig hertekenen. De

groeiende polarisering in Vlaanderen bedreigt vooral CD&V. De breuklijn loopt dwars

door de partij heen. De rechtervleugel trekt de Vlaamse kaart en de arbeidersvleugel

bevindt zich overduidelijk in het Belgische kamp.

Het streven
naar een recht-
ser economisch
beleid in Vlaan-
deren maakt
Open VLD
tot natuurlijke
bondgenoot
van de N-VA.

Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.
■ Stelt een nooit geziene polarisa-

tie vast in de Vlaamse publieke
opinie, met een groot risico voor
de CD&V.

■ Meent dat CD&V-voorzitter
Wouter Beke geen gemakkelijke
tijden wachten, want hij zal de
ideologische en economische
breuklijnen in zijn partij intern
moeten proberen te pacificeren.

De komst van een nieuw jaar bete-
kent vooruitblikken. Wat mogen we
verwachten? Wie heeft een glazen bol?
Wie of wat geeft ons een goed gevoel?
Werner Trio van Klara vraagt voor een
‘trio-gesprek’ naar mijn drie trends
voor de toekomst. Dat is een makkie!
G3 : Groen, Grijs, Global.

Ik bereid me voor op het radioge-
sprek. Ik ga in discussie met collega’s,
familie en vrienden, en al snel voegt ie-
mand toe: vertaal dat Global maar on-
middellijk naar Geel. Of nog : Grenzen
aan de Groei, want groei leidde niet tot
welvaart - er zijn immers meer mensen
in armoede en er is een groeiend gevoel
van onzekerheid en ongenoegen. Het
brengt de discussie bij de roep om
sociale controle, en bij ‘Big Brother’ op
Facebook… Je kan niet voorzichtig ge-
noeg zijn. We komen uit bij het verre-
gaande Europese voorzorgsprincipe en
op een breed verspreide aversie voor ri-
sico. Kortom, bij de bange blanke man.

Het waren leuke discussies, al dan
niet gestoeld op feiten en cijfers. Vooral
als het ging over angst en risico.

Veiligheid en voorzorg zijn essen-
tieel. Daarover zijn we het eens. Maar

maken we voldoende de afweging tus-
sen risico en de impact van het risico als
zich dat realiseert, tussen angst en waar
de feitelijkheid van het risico ligt? Als
we dat wel (zouden) doen, worden een
aantal keuzes en prioriteiten rationeler
en duidelijker.

Een heel concreet voorbeeld. Wat is
de relatie tussen een airbag, een mam-
mografie en een hiv-test van de tweede
generatie op donorbloed? Veiligheid.
Preventie. Driemaal belangrijk. Hoe
belangrijk? Kan je dat ook in geld uit-
drukken?

De Amerikanen ontwikkelden de
Qaly (Quality-adjusted life years), een
maateenheid waarin de duur (tijd) en
de kwaliteit van het (bijgewonnen) le-
ven worden gecombineerd. De Qaly
wordt toegepast bij het evalueren van
geneesmiddelen: wint een patiënt met

een bepaalde medicatie niet alleen le-
venstijd maar ook levenskwaliteit? Als
je dan de gewonnen levenskwalitijd
(letterlijk!) relateert aan de kostprijs
van een ingreep, heb je een uitdrukking

van de kosteneffectiviteit van een
maatregel en kan je de vraag stellen:
wat is een aanvaardbare kostprijs, wat
vindt de samenleving aanvaardbaar?

De berekening werd gemaakt voor de
drie hoger genoemde veiligheids- en

preventiemaatregelen. De kostprijs per
Qaly in duizend dollar gaat van 60, over
150 naar 4.300 (de hiv-test is uiteraard
niet de enige test die op donorbloed ge-
beurt).

Veilig bloed is extreem belangrijk.
Maar wanneer overstijgt de bijkomen-
de kostprijs het bijkomende risico? En
wie durft aan de alarmbel te hangen en
zeggen: hier ons bloed, maar ook ons
geld?

Het Rode Kruis Vlaanderen staat in
voor ‘veilig bloed’: veilige collecte bij
vrijwillige donoren, verwerking en af-
levering aan de ziekenhuizen. Het doet
dat grondig en professioneel. Het is niet
gratis. Het is ook een risicobusiness.
We verzekeren ons tegen de gekende
risico’s én tegen de nu nog niet gekende
risico’s. De normen liggen zeer hoog. Er
is controle. Veel. En terecht.

Maar we slagen in het opzet : bloed-
producten worden steeds veiliger, maar
ook duurder. In 2008 waren er in de
Belgische ziekenhuizen 287 ‘bloedinci-
denten’. Negen daarvan, of 3,1 procent,
hielden verband met het product. Die
negen moet het Rode Kruis nog weg-
werken, maar wat met de 96,9 procent?

Het Rode Kruis is ‘helper van de
overheid’, en we passen dat hier nu toe
op een zeer principiële en ietwat onver-
wachte manier. We pleiten niet voor ei-
gen winkel - die zullen we op orde hou-
den met dezelfde professionele gedre-
venheid. Als we kijken naar de
belanghebbenden, weze het doelgroep
of opdrachtgever, moeten we stellen
dat de overheid op basis van deze feiten
en zekerheden haar aandacht nu moet
toespitsen op het deel van de keten
waar 96,9 procent van het risico ligt.

Feiten, en niet irrationele angst. Fei-
ten, inzameling van feiten en hun cor-
recte analyse moeten het beleid inspi-
reren en aansturen.

■ Christ'l Joris is voorzitter van Etap,
Agoria, Flanders Investment & Trade en
het Rode Kruis Vlaanderen.
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Airbags, mammografieën en bloedtests

Europa heeft wel visie
Jonathan Holslag vergist zich wanneer hij
zegt: ‘Europa heeft geen ruime strategische
visie (...) Europa heeft nog niet nagedacht
over de positie die het wil innemen op het
snel veranderende internationale schaak-
bord.’ (De Tijd, 22 januari)
Want Europa - beter: de Europese Unie -
heeft wel degelijk een strategie: de Europese
veiligheidsstrategie die dateert van 12 de-
cember 2003 (Brussel). Daarin eerst een
bondige omschrijving van de veiligheidsom-
geving van de EU. In een tweede deel wor-
den de strategische doelstellingen van de
EU omschreven. Het derde deel omvat de
beleidsimplicaties die die doelstellingen
hebben voor Europa. Die strategie is helder
doordacht en transparant uitgeschreven. In
Europa heeft men níét ‘dringend nood aan
kennis over hoe de wereld in elkaar zit’, zoals
Holslag zegt. Die kennis is er, maar in Euro-
pa verstoort steeds opnieuw de nationale
trots/eigendunk het broodnodige gezamen-
lijke optreden als Unie. Ik zou de uitspraak
van Paul-Henri Spaak willen parafraseren:
Europa bestaat uit twee soorten landen; er
zijn de kleine landen, en er zijn de kleine lan-
den die nog altijd niet beseffen dat ze klein
zijn (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Konink-
rijk). Holslag moet het niet verder zoeken.
De nationale reflex staat haaks op de globa-
lisering.
Holslag vraagt terecht aandacht voor de
Azië-Pacific-regio. Maar ook hij laat na te
verwijzen naar de APEC-top in Yokohama
van eind november, onmiddellijk na de G20-
top in Seoul. Hu Jintao en Barack Obama
zijn er vanuit Seoul onmiddellijk naartoe ge-
gaan. Op de Vlaamse tv-zenders daarover
geen woord. In zelfverklaarde kwaliteits-
kranten evenmin. Nochtans was die top in
Yokohama het toneel van een veelbeteke-
nende machtsstrijd in Azië: het blok China-
Asean (Association of South-East Asian
Nations, een samenwerkingsverband tussen
Myanmar, Brunei, Cambodja, de Filipijnen, In-
donesië, Laos, Maleisië, Singapore, Thailand en
Vietnam, red.) tegenover de Azië-Pacific-
regio en de VS. In onze geglobaliseerde we-
reld heeft de uitkomst van die machtsstrijd
onontkoombaar een impact op de Europese
economie. We moeten goed beseffen dat
Azië verdeeld is. Er is Zuidoost-Azië, dat vrij
is van oorlogen en conflicten. Er is Noord-
oost-Azië (China, Japan, Noord- en Zuid-
Korea, Taiwan, Rusland) waar spanningen
en conflicten regel zijn. In heel Azië vrezen
kleine staten hoe China zich in de toekomst
in zijn ‘achtertuin’ als grootmacht zal gedra-
gen.

Hugo Van de Voorde
contemporain historicus
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België geen democratie
De opinie van Herman Daems (De Tijd, 25
januari) is helder en logisch, maar onvolle-
dig. Daardoor leidt ze niet tot het juiste be-
sluit. Enkele kanttekeningen.
1. De als voorbeeld gestelde landen Frankrijk
en Groot-Brittannië staan niet aan de top in
de wereld. Andere landen met kiessystemen
die niet veel afwijken van het Belgische doen
het beter, onder meer de Scandinavische
landen.
2. De politieke versnippering is niet op zich
de oorzaak van de aanslepende machts-
crisis. De versnippering belet niet dat op ge-
meentelijk en Vlaams niveau vlot groepen
tot stand komen. Ook als hun programma’s
ver uit elkaar liggen, komen ze tot win-win-
resultaten.
3. In België heeft de Franstalige minderheid
schrik om haar verantwoordelijkheid te ne-
men en ze wil het geld van de Vlamingen
behouden. De Vlamingen zijn gegijzeld door
de grendels in de grondwet en de Franstali-
gen kunnen met pariteiten, alarmbellen en
belangenconflicten alles eindeloos blokke-
ren. De meerderheid is uitgeschakeld, de
minderheid heeft de macht. België is geen
democratie.
4. Federale kieskringen bestaan sedert 1830.
Iedereen kan in België een politieke partij
oprichten met een Belgisch programma,
met kandidaten die dat programma onder-
schrijven, en dat voorstellen in heel het land.
Dergelijke partijen bestaan zelfs. Ze halen
1 procent van de stemmen. Moeten we de
mensen verplichten ervoor te stemmen, of
moeten we een ander volk kiezen?
5. Het dilemma is dus niet superdemocratie
of minder democratie. De opdracht is: de
democratie opnieuw invoeren. Als dat niet
kan, wordt het dilemma: leven als gegijzel-
den of proberen te ontsnappen.

Herman Deweerdt
Varsenare

Veilig bloed is extreem
belangrijk. Maar
wanneer overstijgt de
bijkomende kostprijs
het bijkomende risico?


