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OPINIE - TEGENOVER DE TALIBAN STOND EUROPA EENS TE MEER MACHTELOOS!  

De gebeurtenissen van de afgelopen maand hebben dr. Jean Marsia geïnspireerd tot de hierna volgende analyse, synthese 

en conclusies. Het is de persoonlijke opinie van een politieke wetenschapper met jarenlange ervaring. (LVdS)   

Hoe je het van in den beginne fout aanpakt in Afghanistan ... 

De Verenigde Staten van Amerika (VSA) zijn Afghanistan binnengevallen om de Taliban te verdrijven en komaf te maken met 

de terroristische dreiging na 9/11. Ondanks hun macht hebben zij Al Qaeda niet kunnen uitschakelen in 15 van de 34 

provincies van Afghanistan. Zij lieten Osama Bin Laden en 300 van zijn volgelingen onderduiken in het Tora Bora-gebergte 

en vervolgens de wijk nemen naar Pakistan, met de steun van de Pakistaanse militaire inlichtingendienst. Deze bergen waren 

niet helemaal omsingeld. De noodzakelijke versterkingen hiervoor, hoewel beperkt van omvang, werden geweigerd omdat 

president George W. Bush de prioriteit gaf aan de invasie van Irak. Bin Laden was in staat Al Qaeda uit te bouwen en te 

verspreiden, vooral in de Sahel. In 2011 hebben de Navy Seals Bin Laden uiteindelijk geneutraliseerd in de buurt van een 

militaire academie nabij Islamabad. 

Om een terugkeer van de terroristische dreiging te voorkomen, wilden de VSA ‘een stabiele, democratische Afghaanse Staat 

tot stand brengen die de mensenrechten eerbiedigt’. In 2003 hebben zij artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag in werking 

gesteld, dat bepaalt dat indien één Lid-Staat gewapenderhand wordt aangevallen, alle Lid-Staten zich als aangevallen 

beschouwen. Hoewel de VSA er nooit in slaagden met geweld een democratie tot stand te brengen in Cuba, Vietnam, Somalië, 

Iran, Irak, Libië en Syrië, hebben de bondgenoten daaraan wel gehoor gegeven en in 2013 tot 130.000 man personeel ter 

beschikking gesteld. De leden van de NAVO en 10 andere bondgenoten, waaronder Japan, hebben de beslissingen van de 

VSA op het terrein kritiekloos gesteund, zonder de verwezenlijking van het politieke doel af te wegen en zonder enig exit 

scenario. De geallieerden dachten ten onrechte dat de Afghanen het project zouden goedkeuren.  Enkel de stedelingen volgden.  
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In 1998 zat er geen Afghaanse vrouw in het middelbaar en hoger onderwijs. In 2020-2021 bestaat 40% van de schoolkinderen 

uit meisjes. Aan de universiteit waren 20% van de studenten vrouwen. 22% van de vrouwen hadden een betaalde baan, ook 

bij de politie, 20% van de ambtenaren waren vrouwen, ondanks de pogingen van fundamentalisten om deze ontwikkeling 

tegen te houden. Ze vermoordden journalisten, dokters, politieagenten, artiesten. Ze slachtten schoolmeisjes af en vielen 

kraamafdelingen aan.  

De zeer conservatieve plattelandsbevolking bleef dicht bij de Taliban, omdat de VSA, noch hun bondgenoten zorgden dat er 

een goed bestuur kwam. Het Westen tolereerde de corruptie van vele politici, ambtenaren, politieagenten en militairen, 

waardoor de Amerikanen soldaten en politieagenten betaalden die niet bestonden. Voorraden brandstof en munitie werden 

vaak verkocht aan de Taliban. 

De Europese ministers en euro-commissarissen, ambtenaren, Rekenkamers en parlementariërs zagen er nog minder dan de 

Amerikanen op toe dat de aanzienlijke middelen die aan Afghanistan werden gegeven, goed werden gebruikt, terwijl de 

bondgenoten van de VSA een groot deel van de militaire, civiele, financiële en humanitaire inspanningen voor hun rekening 

namen: Afghanistan was de eerste begunstigde van de ontwikkelingshulp van de Europese Unie (EU). 

... tot het einde 

President Biden, toen nog vice-president van president Obama, vond een overwinning van de Taliban verkiesbaar boven een 

ter plaatse blijven trappelen van de VSA. Hij wist dat 52% van zijn medeburgers de oorlog beëindigd wilde zien, vooral omwille 

van de 2.500 Amerikaanse soldaten en 3.846 contractanten die omkwamen en de 20.000 gewonden, vaak met amputaties, 

maar ook omdat er 2.000 miljard $ werd uitgegeven voor een pover resultaat. President Biden had niet verwacht dat 74% van 

de Amerikanen hem de manier waarop hij het deed zou kwalijk nemen, wat zijn eerste grove fout was. 

De overwinning van de Taliban was onvermijdelijk:1 het Westen heeft het machtsevenwicht niet juist ingeschat, noch heeft het 

de mislukking van de opbouw van een Staat naar westers model gemeten, noch heeft het de zwakte van het Afghaanse leger 

en de veiligheidstroepen erkend. Zij lieten Pakistan, Saudi-Arabië en Qatar de Taliban financieren voor een bedrag van 1,2 

miljard € per jaar. Ze hielden de Taliban niet tegen om de drugshandel te controleren. Zij beschikten aldus over de middelen 

om zich uit te rusten, te rekruteren en weer invloedrijk te worden, door terrorisme, maar vooral door hun sociale actie en 

corruptie. In 2020 beval president Trump 5.000 Taliban vrij te laten om het Doha-akkoord, over de terugtrekking van de 

Amerikaanse troepen op 29 februari 2020, veilig te stellen. 

Te veel doden in een onwinbare oorlog 

De NAVO heeft in Afghanistan 3.500 mensen verloren, niet-gouvernementele organisaties 444 en 72 journalisten kwamen 

om. Bij de Afghanen vielen er 66.000 soldaten en 48.000 burgerdoden, onder wie veel vrouwen en kinderen, driekwart van 

hen afgeslacht door de Taliban, de anderen slachtoffer van collateral damage  veroorzaakt door de geallieerden. Er vielen 

75.000 gewonden. Volgens de VN telde de Taliban in 2020  75.000 strijders en kwamen er in 20 jaar 51.000 om. 

Op 14 april 2021 schaarde de NAVO zich, als vanouds, aan de zijde van de VSA 

Op 14 april 2021 heeft de Atlantische Raad de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten gevolgd. De Duitse minister 

van Defensie Kramp-Karrenbauer heeft tijdens de informele bijeenkomst van de EU-ministers van Defensie in Slovenië op 1-

2 september erkend dat de Europeanen nauwelijks bezwaar hebben gemaakt omdat onze defensiecapaciteiten ontoereikend 

zijn. 

Noch president Biden, noch de Atlantische Raad voorzagen de teleurstelling, zelfs de woede van de bondgenoten, vooral van 

de Britten en de Duitsers, wier verlies aan mensenlevens en financiële offers tot de grootste behoorden. Zij voorzagen niet de 

verbijstering van de Indiase, Zuid-Koreaanse, Japanse en Oekraïense autoriteiten over de vlucht van de westerlingen. Zij 

voorzagen niet dat het moreel van de islamitische terroristen overal torenhoog zou opgekrikt worden, vooral in de Sahel, maar 

ook van Nigeria tot Mozambique, toen zij op televisie en op sociale netwerken de vernederingen zagen die de westerlingen 

moesten ondergaan tijdens een chaotische terugtrekking. 

 

1 Generaal Scaparrotti, opperbevelhebber van de geallieerden in Europa, zei in februari 2018 dat "de Taliban op het slagveld niet konden 

winnen"! De Amerikanen en de geallieerden hadden weinig contact met de eenheden aan het front. Zij baseerden zich op informatie van 

het Afghaanse ministerie van Defensie. 
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De evacuatie van de Europeanen en Afghanen die 

hen hielpen, kon niet worden voltooid. 

Onvoorbereidheid en gebrek aan coördinatie, 

onderling en met de Amerikanen, speelden een 

rol, maar minder dan de onverwachte implosie van 

de interne veiligheidsdiensten van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en de Afghaanse 

strijdkrachten. Toch was bekend dat er in het 

Afghaanse leger veel deserteurs waren vanwege 

de barre levensomstandigheden en de 

voortdurende gevechten, het gebrek aan vuur- en 

logistieke steun en het gebrek aan medische 

evacuatie door de lucht. 

Na het besluit van president Biden zijn de 

Amerikanen gestopt met het betalen van 

salarissen, het verstrekken van inlichtingen, lucht-, 

medische en logistieke steun, brandstof en 

munitie. Eind juni was nog slechts een kwart van 

het contractuele personeel dat verantwoordelijk 

was voor het onderhoud van de vliegtuigen van 

het Afghaanse leger, in Afghanistan. 2  Op 2 juli 

2021 luidde de nachtelijke en onaangekondigde ontruiming van de luchtmachtbasis Bagram door de Amerikanen, voor de 

Afghanen de overwinning van de Taliban in. De Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat de Afghaanse regering binnen 

6 tot 12 maanden zou instorten. Het gebeurde in 15 dagen. 

Een onvoltooide terugtrekking 

De VSA hebben 82.300 mensen geëvacueerd. Honderden 

Amerikanen blijven in Afghanistan. De samenwerking tussen 

de Europeanen was even belabberd als die met de 

Amerikanen. De Fransen brachten hun vluchtelingen naar de 

Verenigde Arabische Emiraten, de Duitsers naar Oezbekistan, 

de Polen naar Georgië, de Belgen, de Luxemburgers, de 

Nederlanders en de Roemenen naar Pakistan, de Italianen 

naar Koeweit, de Spanjaarden naar Dubai.3 De Europeanen 

evacueerden 24.000 mensen en het Verenigd Koninkrijk 

15.000. Slechts 4.500 van de 20.000 Afghanen die voor de 

Duitse strijdkrachten werkten, zijn in Duitsland. België heeft 

1.100 burgers naar Brussel overgebracht, maar 150 mensen 

met Belgische banden bevinden zich nog in Afghanistan. 

Tienduizenden Afghanen worden bedreigd met een wreed lot. 

De passiviteit van de Europese regeringen van half april tot half augustus om de evacuaties voor te bereiden, is te verklaren 

door hun gebruikelijk onvermogen op het gebied van financieel, gezondheids- of militair crisisbeheer, maar ook omdat hun 

eerste prioriteit erin bestond een toestroom, vergelijkbaar met die van de Syriërs in 2015, van Afghaanse vluchtelingen en 

migranten te voorkomen. 

 
2  Zie Gabriel Dominguez, « Growing demands take toll on Afghan Air Force fleet” in Jane’s Defence Weekly, 

https://emagazines.janes.com/webviewer/#janesdefenceweekly11august2021/growing_demands_take_toll_on_afghan_air_force_fleet, 

11/8/2021. 
3 Nicolas Gros-Verheyde, "Les premières leçons de la ‘crise de Kaboul’" in Bruxelles2, http://www.bruxelles2.eu/2021/09/les-premieres-

lecons-de-la-crise-de-kaboul/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-de-

notre-blog_2, 1/9/2021. 

https://emagazines.janes.com/webviewer/#janesdefenceweekly11august2021/growing_demands_take_toll_on_afghan_air_force_fleet
http://www.bruxelles2.eu/2021/09/les-premieres-lecons-de-la-crise-de-kaboul/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-de-notre-blog_2
http://www.bruxelles2.eu/2021/09/les-premieres-lecons-de-la-crise-de-kaboul/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-de-notre-blog_2
http://www.bruxelles2.eu/2021/09/les-premieres-lecons-de-la-crise-de-kaboul/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-de-notre-blog_2
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Er zijn 6,7 miljoen Syrische vluchtelingen in de wereld, waaronder 1.100.000 in Libanon, 900.000 in Duitsland, 630.000 in 

Jordanië, 57.000 in Zweden, 12.000 in Nederland en Denemarken, 10.000 in Zwitserland, 5.000 in Frankrijk en België, en 

3.000 in Spanje. 

Wereldwijd zijn er 2,6 miljoen Afghaanse vluchtelingen, waaronder 1.400.000 in Pakistan, 780.000 in Iran, 148.000 in 

Duitsland, 41.000 in Frankrijk, 40.000 in Oostenrijk en 27.000 in België. In het verleden belandde minder dan 13% van de 

Afghaanse vluchtelingen in Europa toe. 

Welke toekomst voor Afghanistan, de Afghanen en de veteranen? 

De Afghanen zitten in de val: vluchtelingen zijn niet langer welkom in Pakistan, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan en Tadzjikistan. 

De Chinezen zijn begonnen samen te werken met de Taliban. De Taliban zullen geen moeite hebben om aan de macht te 

blijven door hun tegenstanders te onderdrukken, zoals de Iraanse mullahs sinds 1979 hebben gedaan. De Taliban beschikken 

over wapensystemen die door de westerse strijdkrachten in goede staat zijn achtergelaten, waaronder helikopters en 

pantservoertuigen, in grotere aantallen dan die van het Duitse leger. 

Veel westerse veteranen zijn geamputeerd of lijden aan posttraumatische mentale stoornissen. Deze worden opnieuw 

aangewakkerd en versterkt door het gevoel dat hun inzet nutteloos was, dat zij of de nabestaanden van de gesneuvelden 

financieel niet worden geholpen door de EU, maar de Taliban wel, om te voorkomen dat de situatie voor de Afghanen nog 

erger wordt.4 In werkelijkheid heeft de Europese Commissie op 24 augustus besloten tot 200 miljoen euro extra steun te 

verlenen, een verdrievoudiging van de 57 miljoen euro die al was toegewezen. Dat bedrag wordt betaald aan NGO's of via 

internationale organisaties en niet aan de Taliban. 

Zullen de lessen uit het verleden werkelijk worden geleerd? 

Om geldige lessen te kunnen trekken, moet men de guerrillaoorlog sinds de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) hebben 

bestudeerd, waarbij men ondermeer de werken van Clausewitz, Gallieni en Lyautey, maar vooral die van Galula5 en Thompson6 

dient te lezen. Daaruit blijkt de kwetsbaarheid van reguliere legers. Die zijn afhankelijk van hun logistiek en worden 

geconfronteerd met mobiele, georganiseerde, gemotiveerde guerrillastrijders die weten hoe zij met de bevolking moeten 

communiceren. Deze auteurs laten ook zien hoe deze moeilijkheden kunnen worden overwonnen. 

Noch NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, noch Josep Borrell Fontelles, EU-Hoge Vertegenwoordiger voor 

buitenlands beleid en veiligheid, noch de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de NAVO- en EU-lidstaten, noch 

de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van deze twee organisaties zullen echt lering trekken uit wat er van 2003 

tot eind augustus 2021 is gebeurd, net zoals hun voorgangers in 2003 geen rekening hebben gehouden met de Britse en 

Sovjetmislukkingen in Afghanistan.  

Zij leggen allemaal de schuld bij de beslissing van president Biden, waarbij zij voorbijgaan aan het feit dat het alleen de VSA 

waren die de evacuaties mogelijk maakten, met 6.000 militairen die de luchthaven van Kaboel beveiligden toen het grootste 

deel van de regeringstroepen instortte.7 De EU en haar Lid-Staten waren niet in staat de zaak over te nemen toen de 

Amerikanen op 30 augustus vertrokken, 15 dagen na het begin van het offensief van de Taliban en 18 maanden na het akkoord 

van Doha. 

Europa bewees lipendienst aan de Europese defensie, maar had inconsequente leiders ... 

Onze leiders betreuren onze afhankelijkheid van de VSA voor defensie. Zij hebben het opnieuw over de mogelijkheid om een 

Europese defensie op te richten, die snel en autonoom kan optreden in geval van crisis, zonder zich te herinneren waarom er 

nog geen Europese defensie bestaat. 

Het project van de Europese Defensiegemeenschap (EDG) dat op 24 november 1950 door minister van Defensie Pleven, aan 

de Franse Assemblee Nationale  werd voorgelegd, werd in 1954 door diezelfde Assemblee  getorpedeerd, gelukkig maar, want 

de EDG zou slechts een leger van Europese hulptroepen onder Amerikaans bevel geweest zijn. 

 
4 Zie Corry Hancké, “Het was allemaal voor niets" in De Standaard, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210903_94067963, 3/9/2021. 
5 David Galula, Contre-insurrection : théorie et pratique, Paris, Economica, 2008. 
6 Robert Thompson, Defeating Communist Insurgency, London, Chattoo & Windus, 1967. 
7 Bijna 600 Afghaanse soldaten hebben de Amerikanen geholpen het vliegveld van Kabul te beveiligen. 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210903_94067963
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De mislukking in 2005 van het derde doodgeboren project van het "Grondwettelijk Verdrag" maakte een einde aan de 

vooruitgang op het gebied van de Europese defensie, die in 1986 was ingezet door de activering van de West-Europese Unie 

(WEU) en in 1999 nog was versterkt door de integratie van de West-Europese Unie in de EU. 

Het besluit van de Europese Raad van Maastricht van 9 en 10 december 1991, dat is vertaald in artikel 17, dat in 2009 artikel 

42 van het EU-Verdrag is geworden, bepaalt dat het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid de EU [voorziet] van 

een operationele capaciteit die op civiele en militaire middelen steunt. Pas eind december 1999 heeft de Europese Raad van 

Helsinki het hoofddoel (Headline Goal ) voor 2003 vastgesteld: een autonome defensiecapaciteit van 50.000 tot 60.000 

militairen, dat binnen 60 dagen en voor ten minste één jaar beschikbaar is. Deze capaciteit is er nog steeds niet. 

De EU Battle groups, ontworpen voor snelle reactie, zijn slechts versterkte bataljons van ongeveer 1500 man, die sinds 2007 

nooit zijn ingezet, door een gebrek aan politieke wil, maar ook omdat de besluitvorming van de EU te traag is, vooral voor 

politiek-militair crisisbeheer. Het Military Planning and Conduct Capability - MPCC van de EU is, bij gebrek aan voldoende 

personeel, niet in staat om een grootschalige operatie, zoals de evacuatie van Kabul, uit te voeren. De EU en haar lidstaten 

beschikken niet over voldoende luchttransport, logistieke en medische ondersteuning, over middelen voor 

inlichtingenvergaring en verkenning, waaronder satellieten en drones. De politiek-militaire instrumenten die de EU sinds de 

Europese Raad van december 2013 heeft ontwikkeld, waaronder de permanente gestructureerde samenwerking, de 

gecoördineerde defensieherziening, het Europees Defensiefonds en het strategisch kompas, zullen het capaciteitstekort, de 

technologische afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de EU niet voor lange tijd verminderen. 

De Europese troepenmacht van 5.000 soldaten die in mei 2021 door Borrell werd voorgesteld, met de theoretische steun van 

14 staten, was er 3 maanden later nog steeds niet, terwijl de Europese belastingbetaler maandelijks 1,5 miljoen soldaten 

betaalt, een bedrag dat het grootste deel uitmaakt van de 320 miljard die onze ministers van Defensie elk jaar uitgeven. 

Duitsland heeft zich enkel schijnbaar herpakt in 2020, ... 

In 2020 heeft de Bundeswehr, voor slechts één jaar, een Europese strijdmacht van 4.100 soldaten opgebouwd, waarvan 2.700 

van haar Rapid Forces Division, de rest uit 8 landen. 8 

Het staat niet vast dat de deelnemende staten die naar Kaboel zouden hebben gezonden, noch dat zij het noodzakelijke 

luchttransport en andere ondersteuning zouden hebben gevonden. Niettemin heeft de Duitse minister van Defensie in Slovenië 

het idee van een Defensie-Unie nieuw leven ingeblazen op basis van artikel 44 van het EU-Verdrag, dat sinds 2009 bepaalt 

dat de Raad de uitvoering van een specifieke missie kan toevertrouwen aan een groep lidstaten die dat wensen en over de 

nodige capaciteiten beschikken om die missie uit te voeren. Zij heeft over het hoofd gezien dat dit artikel nooit is gebruikt, 

omdat daarvoor eenparigheid van stemmen in de Raad vereist is, en dat het betrekking heeft op ad hoc missies, en niet op 

een permanent operationele capaciteit. 

... en Borrell blijft afgesneden van de werkelijkheid 

 In Ljubljana heeft Josep Borrell de reeds in mei aangekaarte oprichting van een interventiemacht 

nieuw leven ingeblazen, die in het kader van het "strategisch kompas" moet worden opgericht 

en de dreigingen en militaire ambities van de EU moet definiëren. Een eerste ontwerp zal medio 

november door de ministers van Defensie in Brussel worden besproken, met het oog op de 

goedkeuring van de definitieve versie begin 2022.9 Of een kompas indruk zal maken op de heren 

Poetin en Xi, op de mullahs of de Taliban is zeer de vraag, ... 

Blijkbaar heeft enkel de Luxemburgse minister van Defensie begrepen dat: "Het een goede zaak 

is om een Battle Group te definiëren, maar wie zal er het bevel van voeren? Als het 27 Staten 

zijn die bevelen, beslissen of coördineren, zal het niet werken", zei hij in Slovenië. Hij voegde 

 
8  Zie Thomas Gutschker, "Was muss Europa militärisch können?" in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-kramp-karrenbauers-vorschlag-fuer-eu-eingreiftruppe-17513437.html, 2/9/2021. 

9 Zie Press release, "Experience from Afghanistan shows that the EU needs a credible response force" in Slovenian Presidency of the 

Council of the European Union 2021, https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/experience-from-afghanistan-shows-

that-the-eu-needs-a-credible-response-force/?utm_source=dsms-

auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Experience+from+Afghanistan+shows+that+the+EU+needs+a+credible+response+fo

rce, 2/9/2021. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-kramp-karrenbauers-vorschlag-fuer-eu-eingreiftruppe-17513437.html
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/experience-from-afghanistan-shows-that-the-eu-needs-a-credible-response-force/?utm_source=dsms-auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Experience+from+Afghanistan+shows+that+the+EU+needs+a+credible+response+force
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/experience-from-afghanistan-shows-that-the-eu-needs-a-credible-response-force/?utm_source=dsms-auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Experience+from+Afghanistan+shows+that+the+EU+needs+a+credible+response+force
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/experience-from-afghanistan-shows-that-the-eu-needs-a-credible-response-force/?utm_source=dsms-auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Experience+from+Afghanistan+shows+that+the+EU+needs+a+credible+response+force
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/experience-from-afghanistan-shows-that-the-eu-needs-a-credible-response-force/?utm_source=dsms-auto&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Experience+from+Afghanistan+shows+that+the+EU+needs+a+credible+response+force


 
    

      

    

 

eraan toe (ik vat samen) dat het volstaat om, net als in de NAVO, een snelle reactiemacht op te richten.10 Omdat er binnen de 

NAVO een politiek-militaire eenheid van commando bestaat (in Washington, niet in Brussel), is het bondgenootschap weliswaar 

in staat om met veel moeite een dergelijke strijdmacht op te richten en in te zetten, maar niet zonder Amerikaanse steun, met 

name op het gebied van inlichtingen, telecommunicatie en strategisch transport. De NAVO heeft dit gedaan in het voormalige 

Joegoslavië, Afghanistan en Libië, met desastreuze gevolgen. Tenslotte vergat de Luxemburgse minister van Defensie dat, 

zonder politiek-militaire eenheid van commando, die alleen door een Europese Staat kan worden gerealiseerd, een Europese 

interventiemacht niet operationeel zou zijn. Het zou een zoveelste geldverspilling zijn. 

Samengevat 

« America is back », zei de Joe Biden tijdens zijn presidentiële campagne. De Afghanen zien dat « America is gone ». De 

NAVO en de EU hebben de Afghaanse crisis niet beter beheerd dan de recente financiële, staatsschuld-, gezondheids- en 

klimaatcrisis. Een bundeling van middelen, zoals het "Europees luchttransportcommando" of de "BENELUX-admiraliteit", kan 

geen politiek-militaire eenheid van commando in het leven roepen. Dit commando, deze Admiraliteit treden op voor een 

coalitie, waarvan de Lid-Staten collectief besluiten nemen, met fatale vertragingen en onzekere resultaten. 

Tot besluit 

De nederlaag van het Westen in Afghanistan is een zware slag voor de universele waarden. Russische, Chinese, Turkse of 

Iraanse mogendheden, islamitische terroristen, Wit-Rusland, worden aangemoedigd om een verzwakt Westen uit te dagen, 

vooral in de Levant, de Sahel, Centraal-Afrika, Taiwan, de Chinese Zee, Oekraïne en India. 

Alleen door "Europese soevereiniteit" in te voeren kunnen onze toekomst, onze waarden en ons welzijn worden gewaarborgd. 

Anders zullen de mensenrechten, terrein blijven verliezen ten voordele van het recht van de sterkste. 

Dr. Jean MARSIA 

Lid van de Club Brabant 

 

 

                                                                                                                         

         

    

  

              

 

 

 

 

  

 

    

 


