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De eerste prijs in de wedstrijd wie de grootste sukkel van 1998 is, gaat naar een La-

tij ns-Amerikaanse vaderlandslievende terrorist, die een bombtief naai het Ameri

kaanse consulaat stuuide om tegen de Amerikaanse inmenging in de politiek van 

zijn land te protesteren. Als plichtgetrouw burger schreef hij zijn adres op de enve

lop, maar vergat er postzegels op te plakken, zodat de post de brief aan hem teiug-

stuutde. En omdat hij hem veigeten had, maakte hij de brief open en blies zichzelf 

de lucht in, waaruit blijkt dat een brief uiteindelijk altijd zijn bestemming bereikt. 

Ovetkomt Slobodan Milosevics regime met de huidige NAVO-bombardemen

ten niet iets heel veigelijkbaais? Jaren achtereen heeft Milosevic bombrieven naar 

zijn buren gestuutd, naai Albanië, Kroatië en Slovenië. Hij zette alles tondom Servië 

in brand. Zijn laatste brief is uiteindelijk naar hem tetuggekeetd. Laten we hopen 

dat de NAVO-interventie ertoe leidt, dat Milosevic de politieke sukkel van dit jaai 

wotdt. 

Ei schuilt een zekere poëtische getechtigheid in, dat het Westen uiteindelijk in 

Kosovo heeft ingegrepen, want laten we niet vergeten: daar is de opkomst van Slo

bodan Milosevic begonnen. De pijl treft hem die hem had afgeschoten, toen hij het 

spook van de etnische hartstochten had opgewekt. De ineenstorting van Joegoslavië 

begon niet toen de Sloveense 'afscheiding' een domino-effect opliep (eetst Kroatië, 

toen Bosnië, toen Macedonië), maar al met Milosevics giondwetsheiziening van 

1987, die Kosovo en Vojvodina van hun autonomie beroofde. Vanaf dat moment 

leefde Joegoslavië alleen omdat het nog niet had gemerkt dat het al dood was. 

Het is gemakkelijk het bombardeien van Joegoslavië dooi de NAVO als eerste 

interventie in een volledig soeverein land te prijzen. Geeft het geen voldoening om 

te zien dat de NAVO-troepen niet vanwege een of ander economisch belang ingrij

pen, maar uitsluitend omdat een land de mensenrechten van andere etnische groe

pen op gruwelijke wijze schendt? Is het niet de enige hoop in onze tijd, dat een 

internationaal etkende macht garandeert dat alle landen minimale ethische stan

daarden respecteten? Toch is de situatie complexet, en dat blijkt al uit de maniei 

waatop de NAVO zelfhaat interventie rechtvaardigt: de vermelding van de schending 

van mensenrechten gaat steeds gepaard met een vage verwijzing naar 'strategische 

belangen'. 

De NAVO als beschermer van de mensenrechten, dat is slechts één van de twee 

verhalen die men over het bombaideten van Joegoslavië kan vertellen. Het andere 

verhaal gaat over de veelgeroemde nieuwe ethische wereldpolitiek, die de schending 
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KRISIS 75 van nationale soevereiniteit toelaat om de mensenrechten te beschermen. Een eerste 

indruk van die andere kant krijgt men, door in het oog te houden hoe de westeise 

media een lokale 'krijgsheer' tot peisonificatie van het kwaad stileren. Of het nu om 

Saddam Hussein of Milosevic gaat, steeds gaat het om 'de gemeenschap van be

schaafde landen tegen ...'. Maai op welk criterium berust dit ondeischeid? Waarom 

zou men de Albanezen in Servië beschermen, maar niet de Palestij nen in Israël, de 

Koerden in Turkije et cetera? Hier raken we natuurlijk in de schimmige wereld van 

het internationale kapitaal vetzeild ... 

In zijn zojuist veischenen boek Censored 1999 onthult Carl Jensen, dat het best 

bewaarde geheim van 1998 een half-clandestiene overeenkomst was met de titel 

Multilateral agreement on investiment (MAI). Het hoofddoel van MAI is de buiten

landse belangen van multinationale ondernemingen te bescheimen. De overeen

komst zal de soeveteiniteit van naties ondeimijnen, omdat zij gtote ondernemingen 

vrijwel dezelfde macht vetleent als de landen waai zij gevestigd zijn. Regelingen zul

len niet meer in staat zijn de eigen bedrijven betel te behandelen dan de buitenland

se ondernemingen. Deze concerns kunnen soevereine staten aanklagen, als deze hen 

ondraaglijk lijkende ecologische of andere maatregelen opleggen. 

Renato Ruggerrio, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie ( W H O ) , 

bejubelt dit project als 'het fundament voor een nieuwe mondiale economie', terwijl 

het vrijwel zonder enige aandacht van de media tot stand is gekomen. Dit is dus pre

cies de keerzijde van de nieuwe mondiale moraliteit, die dooi sommige neoliberale 

filosofen geroemd is als het begin van een nieuw tijdperk, waaiin de internationale 

gemeenschap staten zelfs op hun eigen grondgebied kan vethindeten misdrijven te

gen de mensenrechten te begaan. 

Ook deze andere geschiedenis heeft zijn onheilspellende militaire kant. De laat

ste Amerikaanse inteiventies luidden een nieuwe etappe in de militaire geschiedenis 

in van veldslagen waaiin de agressor min of meer gedwongen is geen slachtoffers in 

de eigen gelederen te laten vallen. Is het contrapunt daarvan niet de vrijwel sutreële 

oorlogsverslaggeving van CNN? De Golfoorlog werd niet slechts van Amerikaanse 

kant als televisiegebeurtenis gepresenteerd; de Irakezen zelf hebben hem ook zo be

handeld. Overdag was Bagdad een normale stad vol mensen, alsof de oorlog en de 

bommen irreële nachtmerrieachtige spoken waren, die slechts 's nachts opdoken. 

Herinneren we ons de laatste Amerikaanse aanval op Irak tijdens de Golfoorlog: 

geen foto's, geen reportages, alleen geiuchten dat tanks, dooi bulldozers beschermd, 

de Irakese loopgraven overrompelden en duizenden soldaten in aarde en zand be

groeven. Wat daar plaatsvond, was in haar louter mechanische efficiëntie zo wreed, 

dat beelden de openbate mening zo negatief zouden beïnvloed hebben dat ei een 

volledige censuur uitgevaardigd zou wonden, een blackout. Hier komen de twee as

pecten bij elkaai: de nieuwe waarneming van de ooilog als een technologische ge

beurtenis die achter de monitoren van radars en computers plaatsvindt, en de ex

treem fysieke wreedheid die voor de blik van de media onverdraaglijk is. Wanneer 

Jean Baudrillard zegt dat de Golfoorlog niet heeft plaatsgevonden, dan kan men de

ze uitspraak zo interpreteren, dat de tiaumatische beelden die vooi de realiteit van 

de oorlog staan volledig gecensuieetd werden. 

Hoe kunnen wij deze twee verhalen integreren zonder onrecht te doen aan hun 
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bijzondere waatheid? Hiei hebben we van doen met een politieke illustratie van de DOSSIER 

beroemde tekening waar men het hoofd van een haas of eend ziet, al naai gelang het 

peispectief van waatuit men kijkt. Wanneet we de actuele situatie op een bepaalde 

manier bekijken, zien wij de internationale sratengemeenschap die een nationalisti

sche, neocommunistische leidei die etnische zuiveringen doorvoert, minimale stan-

daatden van mensenrechten oplegt. Wanneei wij het peispectief veranderen, zien 

wij hoe de NAVO, de bewapende arm van een nieuwe kapitalistische wereldorde, de 

belangen van het kapitaal doordrijft, en wel in de vorm van een walgelijke travestie 

waarbij zij poseert als belangeloos beschermheet van mensenrechten die een soeve

rein land aanvalt. 

Echter, wat zou het geval zijn wanneer men zich zou onttrekken aan deze dubbe

le afpersing (wanneer men tegen de NAVO-aanval is, is men voot Milosevics ptoto-

fascistisch regime, en wanneer men tegen Milosevic is, ondeisteunt men de nieuwe 

kapitalistische wereldorde)? Wat zou het geval zijn, wanneer de tegenstelling van de 

vetlichte internationale intetventie tegen etnische fundamentalisten aan de ene kant 

en het heroïsche verzet tegen de nieuwe weieldoide aan de andere kant niet deugt? 

Wat, wanneer een fenomeen als Milosevics regime niet tegengesteld is aan de nieu

we wereldorde, maar haar symptoom, het toneel waar haar verborgen waarheid aan 

het licht komt? Een van de Amerikaanse onderhandelaars zei onlangs: 'Milosevic is 

niet een deel van het probleem, maar het probleem zelf.' Ja, maar was dat dan niet 

vanaf het begin duidelijk? Waarom zouden de westerse machten andeis zo lang heb

ben geaarzeld om te interveniëren, Milosevic zo lang hebben gesteund, hem tot sta-

biliteitsfactor in een crisisgebied gestileetd en de ogen gesloten hebben voor duide

lijke voorbeelden van Servische agressie? 

Wanneer het Westen Milosevic bestrijdt, bestrijdt het niet zijn vijand, maar een 

van de laatste opponenten tegen de liberaal-democratische nieuwe wereldotde. Het 

besnijdt veeleet zijn eigen creatie, een monster dat is voortgekomen uit de compro

missen en inconsistenties van de westerse politiek. In de laatste tien jaar heeft het 

Westen tegenover de Balkan een Hamlet-achtig dialen aan de dag gelegd. En het 

bombaideten draagt alle trekken van Hamlets ultieme moorddadige gevoelsuitbats-

ting, die een hoeveelheid onnodige doden tot gevolg heeft (niet alleen de koning, 

zijn eigenlijk doel, maai ook zijn moedei, Laettes en Hamlet zelf...), omdat Hamlet 

te laat handelt. En ook het Westen betaalt met deze inteiventie de prijs voot al die 

jaren van dralen. 

Een ding is zeker, het bombarderen van Joegoslavië door de NAVO zal de geopoli

tieke coördinaten van de wereld veranderen. Het ongeschreven pact van een vreed

zame coëxistentie is opgezegd. De eetste intetventie van de nieuwe wereldpolitiek, 

die zich het recht aanmatigt soevereine staten voot hun fouten te bestraffen, signa

leert echter tegelijkertijd reeds het einde van de nieuwe orde, want het is direct dui

delijk geworden, dat de univeisaliteit van de mensentechten als legitimatie fout is, 

dat betekent dat achtei de keuze van bepaalde doelen bepaald politieke belangen 

schuilgaan. Het bombatdement betekent tegelijkertijd het einde van elke seiieuze 

tol van de Veienigde Naties en de Veiligheidsraad. Het is de NAVO die alle touwtjes 

in handen houdt. Bovendien wend een stilzwijgend pact met Rusland verbroken: 

Rusland werd officieel nog als supermacht behandeld, maar is nu openlijk verne-
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KRISIS 75 derd. Uiteindelijk zal het logische gevolg van de nieuwe situatie het opnieuw opko

men van antiwesterse tendensen zijn, met als treurige consequentie dat criminele fi

guren als Milosevic wolden gezien als helden die tegen de nieuwe weieldorde gestie

den hebben. 

De les luidt dus, dat et geen keus is tussen een nieuwe wereldorde en neoracisti

sche nationalisten, het gaat om twee kanten van dezelfde medaille. De nieuwe we

reldorde brengt zelfde monsters voort die zij bestrijdt. Daarom missen de piotesten 

van de communistische partijen overal in Europa hun doel. De weg om de kapitalis

tische weteldotde te bestrijden, loopt niet via de ondersteuning van lokale fascisten. 

In plaats daarvan moet men de enige vraag stellen die tegenwoordig nog relevant 

is: hoe kan men transnationale politieke instituties oplichten die steik genoeg zijn 

om weerstand te bieden aan de onbepetkte heetschappij van het kapitaal, en die po

litiek zichtbaai maken dat de fundamentalistische weeistand tegen de nieuwe we

teldotde van Milosevic, Le Pen en extreem rechts in heel Europa deel van deze heer

schappij is? 

Vertaling: René Gabriels en Ido de Haan 
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