
Elk weldenkend mens verkiest vrede boven 
oorlog. De levendige herinnering aan de 
verschrikking van de twee wereldoorlogen van de 
vorige eeuw  - de Eerste Wereldoorlog ontbrandde 
100 jaar geleden  - bevestigt nog sterker de 
vredeswens van de gewone mensen, die altijd 
het slachtoffer zijn van oorlogen voor andermans 
belangen. 

En toch kent onze wereld vandaag helemaal geen 
vrede. In de jaren ‘90 speelden de oorlogen in 
Joegoslavië zich gevaarlijk dicht bij onze deur af, 
en daarbij waren ‘onze’ legers actief betrokken 
partijen. Vandaag zijn vernietigende gewapende 
conflicten aan de gang in Afghanistan en Irak, 
Syrië en verschillende Afrikaanse landen. Het 
Westen heeft in elk van die conflicten boter op 
het hoofd. Zowel wat de grondoorzaken betreft 
- onrechtvaardige Noord -Zuidverhoudingen, 
de expansie - en winstdrang van multinationals, 
een koloniale voorgeschiedenis  - als wat de 
oorlogsvoering zelf betreft  - met sancties en 

embargo’s, wapenleveringen en militaire training, 
politieke inmenging, directe militaire interventie, 
bombardementen en grondtroepen. 

Na de VS en Groot -Brittannië heeft Duitsland de 
meeste troepen in Afghanistan, maar ook de 
Benelux landen leveren een deel van de in totaal 
nog 84.000 buitenlandse troepen. Die zouden 
zich na 2014 terugtrekken uit Afghanistan, maar 
de NAVO werkt aan een plan voor een blijvende 
militaire aanwezigheid. En die buitenlandse 
militairen brengen heus geen vrede, democratie en 
vooruitgang.

Volgens Malalai Joya, voormalig lid van het 
Afghaans parlement, heeft de buitenlandse 
bezetting van haar land alleen maar “meer 
bloedvergieten, meer misdaden, meer 
mensenrechtenschendingen en meer plundering 
van de Afghaanse rijkdommen” gebracht. In 12 jaar 
oorlog vielen meer dan 200.000 burgerslachtoffers. 
De situatie van de Afghaanse vrouw blijft 
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erbarmelijk. Vandaag betreft 56 procent van de 
huwelijken meisjes van nog geen 16 jaar. Het jaar 
2013 was een recordjaar voor de opiumteelt. 
Afghanistan voorziet nu, onder NAVO -bezetting, 
in driekwart van de wereldwijde vraag naar dit 
smerige goedje.

“Genève II”, de internationale conferentie over 
Syrië, zou moeten leiden tot een onderhandelde 
oplossing voor het bloedige conflict in dat land. 
Zonder Westerse inmenging was het in Syrië nooit 
gekomen tot de humanitaire catastrofe die we er 
vandaag zien. Het aantal burgerslachtoffers nam 
exponentieel toe naarmate het Westen meer 
en directer betrokken raakte. De economische 
sancties, de materiële en politieke steun aan de 
rebellen, de sabotage van het eerdere vredesplan 
van VN -gezant Kofi Annan, de roep om een nofly-
zone en een directe militaire interventie: dat alles 
was olie op het Syrische vuur. Duitsland en de 
Benelux landen hebben nooit afstand genomen van 
de oorlogspolitiek van de VS, Frankrijk en Groot-
Brittannië die, openlijk en tegen elk internationaal 
recht in, pleitten voor ‘regime change’ en een 
‘humanitaire’ militaire interventie in Syrië. 
Integendeel, ze werkten eraan mee, bijvoorbeeld 
met wapenleveringen aan Israël en Saoedi- Arabië, 
met steun via Turkije. Deze onverantwoordelijke 
politiek riskeert de hele regio van het Midden-
Oosten nog verder in vuur en vlam te zetten.

Sinds de NAVO -oorlog tegen Libië in 2011 komen 
Europese militairen steeds meer tussenbeide in 
Afrika, zoals in Mali en de Centraal -Afrikaanse 
Republiek. Telkens gebeuren die ‘humanitaire’ 
interventies zogenaamd om oorlogen, 
slachtpartijen en terreur te stoppen, maar in feite 
staan de eigen economische belangen voorop. 
Het gaat hierbij om EU -interventies onder leiding 
van Frankrijk, waarbij Duitsland, Nederland en 
België instaan voor transport, logistiek, training en 
medische ondersteuning. Deze operaties dienen 
ook als oefening voor de militaire samenwerking 
tussen verschillende Europese legers, met het oog 
op de vorming van een eengemaakte Europese 
legermacht.

De NAVO legt haar lidstaten meer militaire 
uitgaven op. Ze houdt vast aan een agressieve 
militaire strategie, met een nucleaire component 
en een breed netwerk van buitenlandse militaire 
basissen. Duitsland, Nederland, België en 

Luxemburg hebben nooit enige kanttekeningen 
geplaatst bij de NAVO, maar leveren integendeel 
eenvoudig op verzoek menselijke en materiële 
middelen en vrije doorgang voor NAVO- 
interventies. Duitsland, Nederland en België blijven 
ook Amerikaanse kernwapens opslaan, op basis van 
geheime akkoorden. 

De Europese Unie biedt geen fundamenteel 
verschillende visie en strategie. De EU wil de 
Europese interventiecapaciteit verder ontwikkelen 
om “haar eigen belangen te verdedigen”. Het 
Verdrag van Lissabon (2009) verplicht de EU-
lidstaten ertoe om “hun militaire vermogens 
geleidelijk te verbeteren” en legt vast dat het 
Europees Defensieagentschap (EDA) “de industriële 
en technologische basis van de defensiesector 
moet versterken”. Tot zover de illusies van een 
‘vreedzaam Europa’...

WIJ EISEN:

• Geen enkele deelname aan buitenlandse 
militaire interventies, waar ook.  

• De onmiddellijke terugtrekking van de Duitse, 
Nederlandse, Belgische en Luxemburgse 
troepen uit Afghanistan. Geen enkele militaire 
steun aan Afghanistan. 

• Steun aan een multilateraal vredesinitiatief 
voor Syrië, met respect voor de soevereiniteit 
en territoriale integriteit van het land. 
Opheffing van de sancties, stopzetting van 
de wapenleveringen en andere vormen van 
steun, rechtstreeks of niet rechtstreeks, aan de 
Syrische rebellen. 

• De bijdrage van Duitsland, Nederland, België 
en Luxemburg aan de NAVO en aan het militair 
Europa moet onmiddellijk tot het minimum 
worden beperkt, met uitsluitend defensieve 
taken, in afwachting van de uittreding uit de 
NAVO en uit elk militair luik van de EU.

Duitsland | Duitse Communistische Partij
Luxemburg | Communistische Partij van Luxemburg
België | Partij Van De Arbeid van België
Nederland | Nieuwe Communistische Partij - NCPN
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