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Uit een peiling blijkt dat de meerderheid van de Belgen vindt dat soldaten in het
straatbeeld aanwezig moeten blijven om de veiligheid van de burgers te verzekeren.
Dit resultaat verbaast ons niet. Wij stellen immers vanaf het begin dat deze inzet in
de huidige en toekomstige veiligheidscontext niet alleen opportuun is, maar dat hij op
lange termijn ook Defensie ten goede zal komen.
De recente politieke barometerpeiling van VRT, RTBF, De Standaard en La Libre Belgique geeft
aan dat twee op de drie Vlamingen,
Walen en Brusselaars militairen op
straat willen houden om in te staan
voor hun veiligheid. Dit verrast ons
niet. Sinds militairen nu ondertussen 2 jaar en 9 maanden geleden
voor het eerst ingezet werden voor
de operatie Vigilant Guardian, zegt
de ACMP-CGPM dat de meerderheid van de bevolking ten gronde
deze taak voor Defensie steunt. De
cijfers geven ons nu gelijk.
De robuuste militaire aanwezigheid
in de straten van onze steden heeft
vanaf het begin geleid tot heel wat
kritiek, zowel positieve als negatieve. Ook binnen het leger zelf,
met inbegrip van de defensiestaf,
was en is niet iedereen gelukkig
met OVG. Ook wij hebben soms
aan de bel getrokken, maar steeds
ging het over de uitvoeringsmodaliteiten van deze operatie en niet
over haar noodzaak en nut zelf.
Er waren inderdaad kinderziekten
bij de opstart. Net zoals er hier en
daar nog knelpunten zijn inzake
de uitrusting, het logement en de
maaltijden. En de impact op het familiaal leven en de reguliere training
is evenmin niet te verwaarlozen.
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Doch ten gronde is ACMP-CGPM
steeds blijven vinden dat deze inzet
ten voordele van de binnenlandse
veiligheid een goede zaak is voor
Defensie. Het is met name één van
de best mogelijke legitimeringen
van haar bestaan. De Belg ligt immers wakker van de veiligheid in
zijn straat en buurt. Net zoals hij de
bescherming van de kritieke infrastructuur belangrijk vindt. De burger
verwacht de veiligheid waar hij recht
op heeft. En waarvoor hij belastingen betaalt. Wie deze levert is hem
uiteindelijk om het even. Vandaar
dat hij ook verwacht dat het leger er
binnen de Belgische grenzen staat
als de veiligheid in het geding is. En
niet alleen in het buitenland. Daarnaast zijn patrouilles en vaste bewakingsposten in onze steden ook
veel zicht- en tastbaarder dan min
of meer geheime operaties in het
verre buitenland. Een betere manier
om draagvlak en steun te genereren
bij de bevolking is er bijgevolg niet.
De tijd dat een grens getrokken kon
worden omheen landen en dat op
basis daarvan de veiligheid verdeeld
kon worden tussen politie – interne
veiligheid – en leger – externe veiligheid – is definitief voorbij. In feite
geldt zowel voor de politie als het leger dat het onderscheid tussen bin-

nen en buiten het nationale grondgebied niet veel houvast meer biedt
voor het afbakenen van taken.
Daarnaast dwingt de context ons
eveneens tot een nieuwe bepaling
van positie en functie van iedereen
die betrokken is bij binnenlandse
veiligheid. Het zal immers alle hens
aan dek zijn voor alle veiligheidsspelers de komende jaren. Naast
de bestaande zullen er ook nieuwe
dreigingen het licht zien, ook op
het eigen grondgebied.
In het licht van deze ontwikkelingen
is het zeer de vraag wat de houdbaarheidsdatum is van een aanpak
waarin het leger enkel beschouwd
wordt als laatste vangnet voor de
binnenlandse veiligheid? De burger
heeft deze vraag al beantwoordt.
De meerderheid van de Belgen opteert ervoor om militairen op staat
te houden. Ze gaat dus al voorbij
aan de kunstmatige splitsing tussen kerntaken van het leger in het
buitenland en residuaire taken in
het binnenland. Het is nu aan onze
bewindslui en Defensie zelf om ook
deze omslag te maken. Zodat het
leger een structurele en volwaardige veiligheidspartner in het binnenland wordt. In het belang van
iedereen. 
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