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als het over Syrië gaat is er over de eensgezindheid meer bezorgdheid.” De grote vrees is dat
een offensief tegen IS daar vooral de Syrische
president Assad een militair voordeel zal opleveren. Maar aan de andere kant twijfelt niemand
eraan dat Islamitische Staat pas echt verslagen
zal zijn als ook zijn uitvalsbases in Syrië uitgeschakeld worden.
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Kluwen

De strategie zal de groeiende kritiek op het
buitenlands beleid van de president versterken.
Volgens velen is dat té voorzichtig, té aftastend
en té academisch. Ook het feit dat cruciale
Ook het feit dat cruciale beleidskeuzes worden
vooruitgeschoven, zal op veel tegenkanting
stuiten. Hoewel het plan duidelijk verder gaat
dan de al bij al beperkte militaire operatie vandaag, is het volgens analisten geen daadkrach-

tige vuist op tafel, zoals in Afghanistan.
De president moet dan ook op eieren lopen.
Meer dan wie ook beseft hij dat de Amerikanen
militaire avonturen beu zijn, gezien zijn belofte
tijdens de succesvolle campagne in 2008 om na
Irak en Afghanistan de troepen terug thuis te
brengen.
Maar na twee brutale onthoofdingen staat
Obama onder druk om iets te doen, ook al kan
niemand met kennis van zaken zeggen wat dé
uitweg is. Bovendien lijken eerdere voorzichtige
stappen als een boemerang in het gezicht van
de president terug te keren. Zo zou volgens een
Brits rapport een wapenlevering aan Syrische
rebellen onderschept zijn door IS.
Met de week lijkt Obama’s – door de hopeloos
complexe situatie ingegeven – besluiteloosheid
het kluwen nog meer onontwarbaar te maken.
(FD/KOV)
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Europa deelt zware klap uit
aan Oosterweeldossier
De geldconstructie voor de Antwerpse Oosterweelverbinding
stoot op een njet. De Vlaamse
regering probeerde de kostprijs
van 3,25 miljard euro uit haar
begroting te houden, maar dat
mag niet van Eurostat, de Europese statistische dienst.
Vlaanderen kan wellicht niet
anders dan de miljarden onder

de Vlaamse begroting te klasseren. Dat betekent dat Vlaanderen fors moet besparen, extra
belastingen moet heffen of geld
lenen. “Dit legt een bom onder
de Vlaamse begroting”, zegt
Groen-oppositielid Björn Rzoska. Minister van Mobiliteit Ben
Weyts (N-VA) wil het Oosterweelproject alsnog voortzetten.
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Vandaag geeft Barack Obama meer details over
zijn actieplan tegen Islamitische Staat (IS) aan
een uiterst kritisch Amerikaans Congres. Morgen
spreekt de president de bevolking toe.
De eerste fase van zijn offensief komt neer
op een versterking van de al bestaande strategie.
De luchtbombardementen worden opgevoerd
tot er een nieuwe, meer inclusieve Iraakse regering is gevormd. Dan zouden de VS aan het
Iraakse leger samen met de
Koerden en wellicht pro-westerse soennitische

stammen uitgebreid wapens leveren, gekoppeld
aan intensieve training en advies.
Maar het offensief tegen IS in Syrië, de moeilijkste
en meest controversiële fase, schuift Obama
door naar zijn opvolger. Die aanval zou pas over
drie jaar kunnen ingaan. Obama’s vice-veiligheidsadviseur Antony Blinken maakte de Amerikaanse publieke opinie al duidelijk dat Obama
niet met een wondermiddel zal komen. “Dit zal
tijd kosten en de overwinning zal er waarschijnlijk pas na Obama’s legislatuur komen.”
Hoewel landen als Duitsland, Groot-Brittannië,
Frankrijk en Australië bereid zijn om IS in Irak
mee te bestrijden, is het veel moeilijker om deze
‘coalition of the willing’ op één lijn te krijgen inzake een Syrië-strategie. “In Irak doet iedereen
mee”, geven ook Obama-medewerkers toe. “Maar
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Uit de eerste nieuwslekken over Obama’s
strategie tegen IS blijkt dat de strijd
tegen de extremistische rebellen nog
jaren kan duren. Een cruciaal offensief
tegen de IS-strijders in Syrië zou zelfs
overgelaten worden aan de volgende
Amerikaanse president.
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Ontdek op dinsdag 7 oktober de volledig
vernieuwde De Morgen GRATIS in uw krantenwinkel.
Inhoudelijk aangescherpt, vormelijk opgefrist en voortaan elke dag
met een extra dik cultuurkatern in handig meeneemformaat.

