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01.10 Filip Dewinter (VB): Waar is de tijd dat Belgische politici de deur van het Assad-
regime in Syrië platliepen om er Belgisch-Syrische economische samenwerking te bepleiten? 
Waar is de tijd dat de PS en de sp.a met de Baath-partij van vader en zoon Assad deel 
uitmaakten van de Socialistische Internationale? Waar is de tijd dat de Belgische regering er 
openlijk voor pleitte om de Golanhoogte, bezet door Israël, af te staan aan Syrië. Het kan 
verkeren. Vandaag is het Assad-regime de grote boeman van het Westen en dus ook van de 
Belgische regering.  
 
We debatteren vandaag over de aanval met chemische wapens op 21 augustus die niemand 
kan ontkennen en waarbij honderden slachtoffers gevallen zijn. Minder duidelijk is wie die 
wapens heeft ingezet. Ik ben wellicht de enige politicus hier die Syrië heeft bezocht na het 
begin van de burgeroorlog en er gepraat heeft met politici van allerlei strekkingen.  
 
Ongetwijfeld heeft Assad veel bloed aan zijn handen, maar dom en naïef is hij zeker niet. 
Waarom zou hij chemische wapens inzetten op een moment dat zijn regime met conventionele 
wapens aan de winnende hand is? Zijn leger heeft Homs veroverd en de weg naar Aleppo ligt 
open.  
 
Het regime boekt ook overwinningen in de buitenwijken van Damascus. Heeft Assad op dit 
moment dan baat bij een chemische aanval? Wil hij net nu het Westen tegen zich in het 
harnas jagen en een buitenlandse vergeldingsactie riskeren? Die vraag komt hier niet op tafel 
omdat ze pijnlijk is. De vraag beantwoorden kan het hele verhaal van de regering immers 
onderuit halen. 
 
Niemand weet precies wie het gifgas heeft ingezet, ook de Open Vld niet. Het verhaal gaat dat 
een opslagplaats voor chemische stoffen tijdens de gevechten werd getroffen en dat er 
daardoor slachtoffers gevallen zijn. Of hebben de rebellen chemische wapens buitgemaakt en 
ingezet, zoals de Russische regering beweert? Of hebben de rebellen zelf met primitieve 
middelen zenuwgas geproduceerd, zoals de leider van het Nationale Coördinatiecomité voor 
Democratische Verandering in de media heeft gelanceerd? 
 
Wie het gedaan heeft blijkt uiteindelijk niet zoveel belang te hebben. Men had een stok nodig 
om de hond te slaan en die heeft men nu gevonden. Dat brengt een déjà vu teweeg, waarbij de 
massavernietigingswapens van Saddam Hoessein nu de chemische wapens van Assad zijn. 
 
Moeten wij een aanval overwegen? Moeten wij loyaal zijn tegenover onze bondgenoten 
wanneer het tot een militaire aanval komt, zoals minister De Crem stelt? Of moeten we 
minister Reynders volgen die het regeringsstandpunt bijtreedt betreffende het VN-mandaat? 
 
Als men een oorlog begint moet men een duidelijke doelstelling hebben. De doelstelling van 
de VS is niet een wisseling van het regime, maar via een vergeldingsaanval met kruisraketten 
Syrië dwingen in de toekomst geen chemische wapens meer in te zetten. Nochtans stelt 
minister Reynders dat de doelstelling van onze regering en van de internationale 



gemeenschap moet zijn om van Syrië een democratisch land te maken. Dat zal dan een 
uitzondering in de regio zijn. Misschien kunnen we ook een democratisch regime bepleiten in 
pakweg Koeweit, Bahrein, Saudi-Arabië en Qatar, de traditionele bondgenoten van de 
Verenigde Staten en blijkbaar ook van de minister van Buitenlandse Zaken. De selectieve 
verontwaardiging die op momenten als deze wordt tentoongespreid door traditionele partijen, 
is wel bijzonder eenzijdig. 
 
Ik heb de indruk dat in dit conflict de zogenaamde ontradingsstrategie van de Amerikanen 
vooral het belang van de Amerikaanse president moet dienen. Het is zijn oorlog en hij kan 
niet meer achteruit zonder zijn gezicht te verliezen. We dienen dus niet de belangen van de 
VS, maar die van zijn president. 
 
Uiteraard is het tragisch dat er in Syrië tienduizenden mensen omkomen in een oorlog tussen 
vijandige islamitische groepen. Ik heb ook geen enkele sympathie voor het regime van Assad. 
Ik vraag me wel af of het alternatief van het verzet een alternatief voor het regime van Assad 
vormt. Syrië is een seculier land, met respect voor de minderheden zoals de 12 procent 
christenen, de alawieten, de druzen, de Koerden en aanverwanten. Het land heeft wellicht het 
beste onderwijssysteem en het meest geëvolueerde sociale zekerheidssysteem van de regio. 
Het heeft ook een goed gezondheidssysteem, dat in het verleden zelfs door de Verenigde 
Naties werd geroemd. 
 
Willen wij dat alles op de helling zetten door een twijfelachtig clubje aan de macht te helpen? 
Hebben we dan niets geleerd uit de Arabische revolutie in landen als Libië, Egypte en 
Tunesië, waar ook eerst heel enthousiast de rebellen, het verzet en de democratische krachten 
gesteund werden, die echter nu, een jaar later, alweer van de macht weg moeten? 
 
Het is me ook opgevallen dat beide ministers een ander verhaal vertellen. Minister Reynders 
houdt zich strikt aan het VN-mandaat. Hij wil dat de VN het onderzoek tot op de bodem voert 
waarna de Veiligheidsraad uiteindelijk een standpunt moet innemen. Een embargo sluit hij 
niet uit. Bovendien is zelfs een aanval met militaire middelen mogelijk indien er een 
eensgezind standpunt is van de VN. Minister De Crem daarentegen – onze ‘Crembo’ – gaat er 
voluit tegenaan en vindt dat wij begrip moeten opbrengen voor mogelijke militaire acties van 
onze bondgenoten. Wat betekent zijn uitspraak “ons niet desolidariseren van onze 
bondgenoten”? Houdt dat desgevraagd ook militaire steun in? Is dat het mandaat dat beide 
ministers van de regering hebben gekregen of horen wij hier een verdeelde regering aan het 
woord? 
 
Ons land moet niet alleen absoluut neutraal blijven, maar moet zich verzetten tegen iedere 
vorm van inmenging in het Syrische conflict. Wij hebben geen enkel belang bij een conflict in 
de regio. Iedere vorm van inmenging zal het wankele evenwicht in die regio in het gedrang 
brengen en misschien zelfs een wereldconflict tot gevolg hebben. Het Syrische conflict is 
geëvolueerd tot een machtsstrijd tussen de twee belangrijkste strekkingen binnen de islam, 
sjiieten en soennieten. Dat is betreurenswaardig, maar we moeten voor een keer onze eigen 
belangen dienen, met name die van Europa. Dat betekent de neutraliteit handhaven en niet 
slaafs aan het handje lopen van Barack Hussein Obama. 
 
	  


