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WILLEM STAES

is beleidsmedewerker Midden-Oosten  

bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen

Burgerbescherming 
cruciaal voor politieke 
oplossing in Syrië

De vluchtelingencrisis en de aanslagen in Parijs zorgen ervoor dat Syrië opnieuw bovenaan 

de Europese politieke agenda staat. Frankrijk voert sinds 24 november intensieve luchtaan-

vallen uit op posities van Islamitische Staat (IS) in Syrië. Het Britse Parlement gaf op 2 de-

cember toestemming voor Britse luchtaanvallen tegen IS in Syrië, terwijl Duitsland de ont-

plooiing aankondigde van verkenningsvliegtuigen, tankvliegtuigen, een fregat en 1.200 mi-

litairen. 

martelpraktijken in detentie. Het Assad-regime 

maakte in de eerste helft van 2015 minstens 

zeven keer meer slachtoffers dan IS. 

De spanningen tussen Rusland en Turkije be-

reiken ondertussen een hoogtepunt nadat een 

Russisch gevechtsvliegtuig op 24 november 

werd neergeschoten door Turkije. De Turkse 

luchtmacht voert ook luchtaanvallen uit op 

Koerdische posities nabij Tal Abyad (Noord-Sy-

rië). Dit nadat de Koerdische PYD eind oktober 

verklaarde deze Turks-Syrische grensstad voort-

aan als onderdeel van de autonome Koerdische 

regio Rojava te beschouwen. 

NAAR POLITIEKE DOORBRAAK? 

De International Syria Support Group (ISSG), 

die alle betrokken internationale spelers ver-

De Verenigde Staten voeren ondertussen hun 

wapenleveringen op aan de recent gevormde 

Syrische Democratische Strijdkrachten, die be-

staan uit Koerdische en soennitisch-Arabische 

strijders. Ook de Golfstaten en Turkije blijven 

militaire steun verlenen aan gewapende rebel-

lengroeperingen. De Russische luchtaanvallen 

in Syrië gaan eveneens onverminderd door. Het 

zwaartepunt van deze aanvallen ligt nog steeds 

in noordwest-Syrië (waar IS nauwelijks aanwe-

zig is), hoewel nu ook meer IS-doelwitten in 

noordoost-Syrië onder vuur genomen worden. 

Toch blijft het Syrische regime verantwoordelijk 

voor het gros van de Syrische burgerslachtof-

fers. Aanvallen op burgerdoelwitten en me-

dische faciliteiten gaan onverminderd voort, 

evenals het aantal gedwongen verdwijningen en 
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dat een politiek proces rechtstreeks leidt tot een 

verbeterde veiligheidssituatie op het terrein. 

Drie zaken zijn hierbij essentieel: het einde van 

het gebruik van willekeurige wapens (zoals de 

vatenbommen van het regime), de beëindiging 

van de belegering en uithongering van Sy rische 

oppositiegebieden en het verzekeren van vol-

ledige toegang van humanitaire konvooien 

doorheen Syrië, en de vrijlating van politieke 

gevangenen. De ontwikkeling van een robuust 

monitoring- én sanctioneringsmechanisme voor 

het nationaal staakt-het-vuren en grotere druk 

op het Assadregime zijn daarvoor prioritair.

 

Om Wenen te doen slagen, is het ook noodzake-

lijk om spelers die een rol van betekenis spelen 

op het terrein (exclusief IS en Jabhat al Nusra) 

een plaats te geven aan de onderhandelings-

tafel, zodat zij niet de rol van spoiler kunnen 

innemen. Gematigdere islamistische groeperin-

gen moeten dus ook een plaats krijgen aan de 

tafel1. Syrische middenveldgroepen en vluch-

telingengemeenschappen moet men actiever 

betrekken. 

NIET KIEZEN TUSSEN CHOLERA EN PEST

De terreuraanslagen in Parijs en de aanslag 

op een Russisch passagiersvliegtuig boven de 

Egyptische Sinaïwoestijn hebben het westen en 

Rusland dichter bij elkaar gebracht inzake een 

grote militaire coalitie tegen Islamitische Staat 

(IS) in Syrië. ‘IS first, daarna zien we wel wat 

we aan de gruwel van het Assadregime doen’, 

klinkt het steeds luider. 

enigt, bereikte op 14 november een overeen-

komst over de parameters van een politieke 

oplossing voor het Syrische conflict. Vanaf 1 

januari 2016 moeten onderhandelingen tussen 

het regime en de oppositie van start gaan. Deze 

moeten binnen de zes maanden leiden tot de 

vorming van een transitieregering en de creatie 

van een tijdsschema om een nieuwe Syrische 

grondwet op te stellen. Binnen de 18 maanden 

(midden 2017) moeten vrije en eerlijke verkie-

zingen onder VN-toezicht plaatsvinden. 

Een nationaal staakt-het-vuren moet daarnaast 

snel tot stand komen. Het staakt-het-vuren is 

wel niet van toepassing op IS, het Nusrafront 

of andere terroristische groeperingen. De ver-

klaring van Wenen benadrukt verder het belang 

van grotere humanitaire toegang en een einde 

aan het gebruik van willekeurige wapens. Maar 

het akkoord blijft vaag over het lot van de Sy-

rische president Assad en de wijze waarop het 

nationaal staakt-het-vuren geïmplementeerd 

moet worden. Het is daarnaast problematisch 

dat Syriërs zelf niet vertegenwoordigd waren in 

Wenen. 

BURGERBESCHERMING CRUCIAAL VOOR SUCCES 

WENEN

Wenen heeft geen enkele kans op slagen als de 

veiligheidssituatie op het terrein niet onmiddel-

lijk verbetert. Syriërs hebben alle vertrouwen in 

de internationale gemeenschap verloren en ver-

wachten weinig van de nieuwe gesprekken. De 

enige manier om het vertrouwen van Syrische 

burgers te heroveren, is hen het gevoel geven 

Het Syrische regime blijft verantwoordelijk voor het gros van de Syrische 

burgerslachtoffers. Het Assad-regime maakte in de eerste helft van 2015 

minstens zeven keer meer slachtoffers dan IS.
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Het functioneren van deze lokale raden maakt 

duidelijk dat een keuze tussen de cholera 

(Assad) en de pest (IS) niet noodzakelijk is. 

Een derde optie, de ontwikkeling van lokaal 

en inclusief bestuur die kan zorgen voor een 

transitie van onderuit, bestaat al maar krijgt 

onvoldoende steun. Dergelijke lokale bestu-

ren werpen bovendien een dam op tegen IS: 

in steden waar zo’n lokaal bestuur ontwikkeld 

werd (bijvoorbeeld in Saraqib) kreeg IS nooit 

echt voet aan de grond. Een politieke vredes-

opbouwstrategie gericht op versterking van het 

Syrische middenveld en op de ontwikkeling van 

lokaal legitiem en inclusief bestuur is daarom 

essentieel. 

De EU moet daarnaast pleiten voor de planning 

van een VN-vredeshandhavingsmissie in Syrië. 

Deze piste werd tot nog toe niet ernstig onder-

zocht, hoewel ze verschillende potentiële voor-

delen biedt. Dergelijke missie kan bijdragen 

aan de effectieve implementatie van een po-

litieke langetermijnstrategie en een nationaal 

staakt-het-vuren, de onbeperkte toegang van 

humanitaire konvooien doorheen Syrië, het ver-

hinderen van wraakpogingen op Assad-getrou-

wen of op (vermeende) soennitisch-Arabische 

IS-collaborateurs, en aan de vorming van een 

sterk en inclusief Syrisch nationaal leger.

VERGEET HUMANITAIR ASPECT NIET

De humanitaire situatie in en buiten Syrië blijft 

ondertussen catastrofaal. De Verenigde Naties 

vroegen in 2015 7,426 miljard dollar nodig 

voor humanitaire hulpverlening. Eind decem-

Dergelijke benadering gaat voorbij aan het feit 

dat IS niet de oorzaak maar een gevolg is van 

de oorlog in Syrië en Irak2. Een IS first strate-

gie speelt bovendien rechtstreeks in de kaart 

van de terreurbeweging. De gruwelpraktijken 

van het regime creëren immers een vruchtbare 

voedingsbodem en rekruteringsmiddel voor IS, 

dat zich voordoet als enig militair tegengewicht 

voor het regime. Het voedt bovendien het IS-

discours van soennitisch slachtofferschap door 

de agressie van het westen, Rusland en de  

sjiieten3. 

De schijnbare uitzichtloosheid van de Syrische 

oorlog mag ook niet doen vergeten dat zelfs 

nu nog dappere burgeractivisten actief zijn in  

Syrië. Zo steunt PAX, de Nederlandse zuster-

organisatie van Pax Christi Vlaanderen, via het 

project Adopt a Revolution diverse vredeskrach-

ten op het terrein. In Aleppo richtten vredesac-

tivisten de Mustafa Qarman-school op, terwijl 

de verzetskrant al-Mantara een boodschap van 

vrede, vrijheid en waardigheid verspreidt. Het 

Silavcentrum brengt mensen van verschillende 

godsdiensten en etnische achtergronden bij 

elkaar, terwijl de organisatie Aidoen Syrische 

jongeren stimuleert om allerlei activiteiten te 

organiseren in het Palestijnse vluchtelingen-

kamp Sayyida Zeinab. Momenteel bestaan 

in gebieden die onder controle staan van de 

Syrische oppositie ook meer dan 400 lokale 

administratieve raden en 9 provinciale raden. 

Die staan in voor een minimum aan publieke 

voorzieningen en handhaving van de openbare 

orde. 

Drie zaken zijn essentieel: het einde van het gebruik van willekeurige wapens 

(de vatenbommen), de beëindiging van de belegering en uithongering van 

Syrische oppositiegebieden en het verzekeren van volledige toegang van 

humanitaire konvooien doorheen Syrië, en de vrijlating van politieke gevangenen.
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De EU moet daarnaast pleiten voor de planning van een VN-vredeshandhavings-

missie in Syrië. Deze piste werd tot nog toe niet ernstig onderzocht, hoewel ze 

verschillende potentiële voordelen biedt.

ber was daarvan slechts 52 percent ingevuld. 

België gaf afgelopen jaar 53 miljoen dollar. 

Daarnaast werd eind september 2015 ook be-

slist om het Europese regionale trustfonds voor 

Syrië (het “Madadfonds”) te versterken. Het 

trustfonds zal eind 2015 over 542 miljoen 

euro beschikken. Het is gericht op projecthulp 

die focust op onderwijs en psychosociale steun 

voor jonge Syrische vluchtelingen, en op de ver-

sterking van het levensonderhoud van Syrische 

vluchtelingen in Turkije, Libanon, Jordanië en 

Irak. 

Dergelijke focus op jonge Syriërs en het ver-

mijden van een “verloren generatie” is een bit-

tere noodzaak. Getraumatiseerde jongeren die 

geen enkel vooruitzicht hebben op een betere 

toekomst zijn een makkelijk doelwit voor extre-

mistische ronselaars. Humanitaire hulp is in de 

eerste plaats een morele noodzaak, maar dient 

ook een strategisch veiligheidsbelang voor het 

westen. De ondersteuning van lokale vormen 

van bestuur en lokale vredeskrachten en inves-

teringen in Syrische jongeren zijn broodnodig. 

Zij zijn immers diegenen die een vreedzame 

toekomst voor Syrië mee vorm zullen moeten 

geven. 
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1. Syriëkenner Charles Lister, die terreinonderzoek deed naar de Syrische gewapende oppositie, stelt dat er ongeveer 75.000 
gematigde oppositiestrijders zijn in Syrië, verspreid over 105 tot 110 facties. Daarnaast identificeert hij twee “conserva-
tief-islamitische supergroepen”, Jaish al Islam en Ahrar al-Sham, die ongeveer 27.500 strijders tellen. Zie http://blogs.
new.spectator.co.uk/2015/11/yes-there-are-70000-moderate-opposition-fighters-in-syria-heres-what-we-know-about-
them en Lister, C. (2015): ‘The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency.’

2. Voor een uitgebreidere bespreking van de achtergrond en opkomst van IS in Syrië en Irak, zie Staes, W. (2015): Oorlog 
in Syrië. Achtergrond en toekomstperspectieven, verschenen in Oikos Tijdschrift 75, http://www.paxchristi.be/wp/wp-
content/uploads/2015/11/Oikos-75_02-politiek.pdf

3. Voor een uitgebreidere bespreking, zie Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen (14 december 2015): ‘Voorbij IS: 
de noodzaak van een Syria first strategie’, http://www.paxchristi.be/2015/12/voorbij-is-de-noodzaak-van-een-syria-first-
strategie/


