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Verkiezingen Partijstandpunten inzake Defensie
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Voorwoord

Strategische blindheid
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Parlementsverkiezingen blinken zel-
den uit in grondige aandacht voor 
alle relevante onderwerpen. Cam-
pagnes duren kort en verkiezings-
boodschappen moeten compact 
worden overgebracht. Binnen het 
geweld van de snelle boodschap, 
de ingestudeerde oneliner en in het 
korte bestek van enkele pagina’s 
per politieke partij, wil de militaire 
vakbond ACMP-CGPM deson-
danks aandacht vragen voor de de-
fensiestandpunten tijdens de aan-
komende verkiezingen van 26 mei. 
Uiteraard is het doel om u te berei-
ken en om u geïnformeerd uw stem 
te laten uitbrengen. Want ons land 
staat opnieuw voor cruciale keuzes 
met betrekking tot de toekomst van 
ons leger. De pijlsnelle daling van de 
getalsterkte en de onzekerheid van 
zijn toekomstige financiering dwin-
gen hiertoe.

De vergelijking van de verkiezings-
programma’s signaleert te veel 
‘zwijgen’ over beleidsthema’s die 
te belangrijk zijn om genegeerd te 
worden. Dat is onder meer het ge-
val voor hoe alle recente aankopen 
van grote wapensystemen zullen 
betaald worden, hoe het voorop-
gestelde ambitieniveau gaat ge-
haald worden in het licht van de 
precaire personeelssituatie en of we 
nu vaker of minder aan missies zul-
len moeten deelnemen. Maar ook  

inzake de vertrouwde terreinen, zo-
als het investeren in personeel, de 
defensie-uitgaven of de internatio-
nale samenwerking, leveren partij-
programma’s vaak niet meer dan 
vrome woorden op, en in het beste 
geval gebrekkige oplossingen. Is er 
wel voldoende besef van wat de 
Belgische positie in de wereld is, 
hoe snel de wereld verandert en 
wijzelf niet, en (dus) wat onze belan-
gen zijn en hoe wij daarnaar zouden 
moeten of kunnen handelen met 
onze krijgsmacht?

Misschien heeft deze strategische 
blindheid te maken met onze con-
figuratie als klein, plat landje aan 
de Noordzee? Deze positie lijkt ons 
werkelijk het zicht te benemen op 
de schuivende machtsverhoudin-
gen, de relativiteit van het begrip 
‘soevereiniteit’, de markt- en werk-
waarde van Defensie in ons land en 
binnen de internationale gemeen-
schap en het optimale profiel en de 
beste aanwending van ons leger.

Hoewel het debat over het buiten-
land- en defensiebeleid in België 
in hoofdzaak door politieke par-
tijen wordt gevoerd - daarvoor is 
de trek- en duwkracht en de inte-
resse van de middenveldorganisa-
ties, denktanks, academische we-
reld en media (spijtig genoeg) niet 
groot genoeg - kan geconcludeerd  

worden dat zij een taak laten lig-
gen. De stukken in dit tijdschrift 
leggen de vinger op zere plekken: 
politieke partijen mijden de nood-
zakelijke vergezichten op het Bel-
gisch leger, zij verzuimen concrete 
oplossingen te formuleren voor 
zeer prangende problemen zoals 
de personeelscrisis en de inzet-
mogelijkheden van het leger en zij 
voeren schijndiscussies over zaken 
zoals de geografische inplanting op 
het Belgisch grondgebied. De par-
tijen verdringen het maatschappelijk 
draagvlakvraagstuk en hypotheke-
ren daardoor de steun en aandacht 
van de kiezende Belg voor het leger. 
Of ze reiken soms oplossingen aan 
die niet goed voor België of zelfs 
onuitvoerbaar zijn. Politieke partijen 
balanceren bovendien ambities en 
middelen voor Defensie slecht met 
elkaar. 

Kortom, de strategische blindheid 
heerst. Het valt dan ook te vrezen 
dat het defensiebeleid in dit land de 
komende periode verder zal aan-
modderen. Wat geboden is, is een 
analytische kijk op militair geweld 
en het militaire apparaat. Het inzicht 
dus dat beleid (de verdeling van de 
euro’s, de aanschaf van materieel, 
de personeelspolitiek) niet vanzelf 
gelijk staat aan een langetermijn-
strategie. 

Is België het verleerd om nuchter en analytisch de toekomst van 

zijn leger onder ogen te zien? Of wordt er bewust gezwegen over 

heikele beleidsthema’s en mogelijke oplossingen? Dat is toch de 

indruk die men krijgt bij het lezen van het luik ‘Defensie’ van de 

verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Daarbij dreigt 

opnieuw het risico dat we defensiebeleid – de politieke keuzen – 

verwarren met doordachte strategie.
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