
 
 

0 

UNIVERSITEIT GENT 
 

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Griet Cromphout 

 
 
 
 
 
 
 
 

MASTERPROEF OOST-EUROPESE TALEN EN CULTUREN 
 

  
 PROMOTOR: PROF. DR. Koen Schoors 

 
 

ACADEMIEJAAR 2008 - 2009 
 

 
 
 

De zoektocht van Azerbeidzjan naar een stabiele exportroute 
voor Kaspische olie en gas naar de westerse markten. 



 
 

1 

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord………………………………………………………………………… p.3 
 
Inleiding……………………………………………………………………………… 

 
 
p.4 

 
Deel I: Geopolitieke en regionale problemen 

 
 
p.8 

 
1.1 Nagorno-Karabach: speelbal van regionale machten………………………………... 

 
 
p.8 

         1.1.1 Oorzaken en aanleiding van het conflict…………………………………….. 
 
p.8 

1.1.2 De stand van zaken na de oorlog en aan het begin van de 21ste eeuw………. 
 
p.10 

1.1.3 De rol van Rusland, Iran en Turkije in het conflict…………………………. 
 
p.11 

1.1.4 Nachitsjevan………………………………………………………………… 
 
p.12 

 
1.2 De juridische status van de Kaspische Zee…………………………………………. 

 
 
p.13 

         1.2.1 Het probleem……………………………………………………………….. 
 
p.13 

1.2.2 Rusland, Iran, de VS en de voormalige Sovjetrepublieken ……………….. 
 
p.14 

1.2.3 Het standpunt van Azerbeidzjan…………………………………………… 
 
p.16 

1.2.4 Hoe zal de Kaspische Zee uiteindelijk opgedeeld worden?........................... 
 
p.18 

 
1.3 De verslechterende relatie van Azerbeidzjan met Rusland………………………… 

 
 
p.19 

1.3.1 De Russische politiek in het “nabije buitenland”………………………….. 
 
p.19 

1.3.2 Azerbeidzjan haalt de banden met het westen aan………………………… 
 
p.20 

1.3.3 Verbetering onder Poetin en Aliev………………………………………… 
 
p.22 

1.3.4 Een nieuw dieptepunt……………………………………………………… 
 
p.23 

 
1.4 De angst voor moslimfundamentalisme, terrorisme en separatisme……………… 

 
 
p.24 

1.4.1 De historische achtergrond……………………………………………….. 
 
p.24 

1.4.2 Radicale en religieuze groeperingen in Azerbeidzjan……………………. 
 
p.25 

  



 
 

2 

1.4.3 Azerbeidzjan als voedingsbodem voor terroristen………………………… p.28 

1.4.4 Maatregelen en gevolgen………………………………………………….. 
 
p.29 

  

Deel II: Economische hindernissen  

2.1 Directe Buitenlandse Investeringen………………………………………………….. p.31  

2.1.1 De nood aan buitenlands kapitaal……………………………………………..p. 32 

2.1.2 Het investeringklimaat van Azerbeidzjan……………………………………..p. 34 

2.1.3  “The Contract of the Century”………………………………………………...p. 37 

2.1.4 Desastreuze gevolgen voor mens en milieu……………………………………p. 40 

2.2 Bestaande en toekomstige pijpleidingroutes…………………………………………...p. 42 

2.2.1 De Bulgaarse en Roemeense route……………………………………………..p. 42 

2.2.2 De Turkse route………………………………………………………………...p. 43 

  a) Azerbeidzjan…………………………………………………………….p. 43 

  b) Georgië…………………………………………………………………p. 45 

  c) Turkije………………………………………………………………… p. 46 

2.2.3 De Russische route……………………………………………………………p. 47 

2.3 Controverse rond de BTC- pijpleiding………………………………………………..p. 48 

2.3.1 De feiten………………………………………………………………………p. 48 

2.3.2 De nadelen…………………………………………………………………….p. 49 

2.3.3 Gevolgen voor Georgië……………………………………………………….p. 51 

 

Besluit…………………………………………………………………………………….p. 53 

 

Dankwoord………………………………………………………………………………. p. 55 

 

Bibliografie……………………………………………………………………………….p. 57 

 

Bijlagen 



 
 

3 

Voorwoord 
 
Ik had de hele zomervakantie de tijd om na te denken over een scriptieonderwerp. Toen had ik 
nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om een onderwerp te vinden dat me het hele jaar 
zou kunnen blijven boeien. Ik heb dan gewoon even nagedacht over waarom ik nu net voor 
deze richting gekozen heb. 
 
Ik ben vier jaar geleden aan de opleiding Slavistiek begonnen, omdat ik het eigenlijk wel 
exotisch klinken vond. De mensen, de cultuur, de Russische schrijvers, het boeide me 
allemaal wel, maar ik wist er zo weinig over. Over de geschiedenis wist ik niet meer, dan wat 
ik in het middelbaar over de Koude Oorlog had geleerd. In het eerste jaar was het dan ook nog 
bang afwachten of dit mijn ding wel zou zijn. Maar na enkele reizen naar zowel de Balkan als 
Rusland, was ik verkocht. Ondertussen is het zelfs een ware passie geworden. 
 
Oost-Europa ligt helemaal niet aan het andere eind van de wereld. Toch lijkt het soms alsof 
dat IJzeren Gordijn tussen ons en hen nooit helemaal is verdwenen. De taal, de mensen, het 
voedsel,… het lijkt allemaal in de verste verte niet op de onze. We weten vaak zo weinig over 
wat zich afspeelt aan de oostelijke zijde van dit continent.  
 
De keuze voor een geopolitiek en economisch geladen onderwerp was vrij evident. Wanneer 
je de actualiteit uit de regio een beetje volgt, dan keren dezelfde twee trefwoorden steeds 
opnieuw terug: conflicten en olie. Als je de twee met elkaar combineert, kom je al snel uit aan 
de Kaspische Zee. Van de vijf landen die de Kaspische Zee omgeven, sprak Azerbeidzjan me 
het meeste aan. De energievoorraden zijn er gigantisch, maar de conflicten die het met de 
omliggende landen uitvecht, maken dat een economische ‘boom’ in het land uitblijft.  
 
Maar er was al zoveel geschreven over dit onderwerp. Kon ik hier dan nog iets zinvol toe 
bijdragen? Ik heb in deze thesis geprobeerd om alle kleinere problemen waar Azerbeidzjan 
mee kampt samen te leggen tot één grote puzzel. Daarmee wil ik een overzicht geven van de 
punten waar dit land dringend werk moet van maken, wil het eindelijk op economisch gebied 
floreren. 
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Inleiding 
 
Het belang van olie en gas werd in Azerbeidzjan voor het eerst duidelijk toen het nog deel 
uitmaakte van het grote Russische Rijk aan het begin van de 19de eeuw. In het begin werd de 
olie nog met de handen uit de grond geschept, maar al in 1870 was er een Russische 
ondernemer die de olie machinaal opboorde. Nog geen drie jaar later rezen kleine 
raffinaderijen langs de kust van Azerbeidzjan als paddenstoelen uit de grond. 
 De Zweed Robert Nobel, broer van Alfred en Ludwig, werd in 1873 door zijn broers 
naar de Kaukasus gezonden met 25.000 roebel. De broers hadden hem opgelegd daarmee 
notenhout in te slaan, om naar Europa te exporteren. Maar het liep anders. Robert zag het 
potentieel van de olie en besloot zijn geld in de raffinaderijen te investeren. Zijn imperium 
werd almaar groter, en werd: ‘Nobel Brothers Petroleum Producing Company’ gedoopt. De 
broers werden al snel de grootste oliebaronnen van Bakoe. 
 In die tijd dook hetzelfde probleem op, waar men nu nog steeds mee worstelt. Hoe 
zouden ze de olie zo goedkoop en snel mogelijk naar het westen transporteren? Ze zetten de 
vaten op boten, die er een heel eind de Wolga mee afvoeren. Vervolgens werden de vaten 
overgezet op een trein, die ze naar de uiteindelijke bestemming moest brengen. De Nobels 
zagen in dat deze manier van werken te duur en gecompliceerd was om vol te houden. De 
kennis van Alfred betreffende dynamiet kwam hier goed van pas. In de bergen werd een 
tunnel opgeblazen, voor de allereerste pijpleiding. 
 Ook de geopolitieke strijd om de energiebronnen van de Kaspische Zee is niet van 
deze tijd. De Nobels waren niet de enige westerlingen die de rijkdom van de regio wilden 
gebruiken om hun eigen fortuin uit te breiden. Ook de Rotschilds, een familie van rijke, 
Franse bankiers waren erop gebrand zich de Kaspische olie toe te eigenen, om hun 
raffinaderijen in Europa draaiende te houden. Ze waren niet de enigen die het de Nobels lastig 
maakten. Er kwam ook concurrentie uit Amerikaanse hoek. John D. Rockefeller van 
America’s Standard Oil had ook zijn oog op Azerbeidzjan laten vallen. 
 Later speelde de olie ook in de wereldoorlogen een belangrijke rol. Ze werd onder 
andere door Hitler gebruikt om zijn gemotoriseerde eenheden actief te houden. Het einde van 
de tweede Wereldoorlog kondigde meteen ook een nieuwe periode aan voor de Kaspische 
olie-industrie. Ingenieurs uit de Sovjetunie bouwden kort daarop de eerste boorplatforms 
langs de Azerbeidzjaanse kust. Daarmee was het startschot gegeven voor een bloeiende olie-
industrie, waar iedereen een graantje wou van meepikken (Kleveman 2003). 
 
De val van de Sovjetunie bracht de voormalige Sovjetrepublieken, dus ook Azerbeidzjan, in 
een penibele positie. Daar waar alles vroeger vanuit Moskou gestuurd en beslist werd, was er 
nu een machtsvacuüm. Er was na de onafhankelijkheid in 1992 duidelijk nood aan een nieuwe 
start, maar er kwam niet echt een alternatief voor de oude politieke cultuur. De gezagshebbers 
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bleven vaak dezelfde. Het enige verschil met vroeger was dat ze niet langer verantwoording 
moesten afleggen aan de leiders in het Kremlin. Althans, dat dachten ze toch. 
 De jaren ’90 werden in de Centraal-Aziatische republieken en de Kaukasus beheerst 
door corruptie, bureaucratie, chaos en oorlog. De bevolking was dan wel verontwaardigd, ze 
was zelden bij machte iets aan de situatie te veranderen. Het bleef dus overal wachten op een 
charismatische leider, die orde op zaken zou stellen. In Azerbeidzjan kwam die er onder de 
vorm van Heidar Aliev. Hij trad op het voorplan na de mislukte poging van Abulfaz Elchibey 
om de Transkaukasische republiek op een pro- westerse en democratische manier te leiden. 
De nieuwe president had al snel door dat hij de energievoorraden van zijn land kon gebruiken 
om zichzelf te verrijken en zijn macht te legitimeren. Hij stelde zowel in de politieke als de 
economische wereld zijn eigen familie en vertrouwelingen aan, om zo tegenspraak en revolte 
te vermijden. 
 De president regeerde met ijzeren hand en dokterde een relanceplan uit om de 
Azerbeidzjaanse economie uit het slop te halen. Hij voerde verscheidene maatregelen in en 
liet wetten stemmen om de markt sneller te privatiseren, in de hoop zo sneller buitenlands 
kapitaal aan te trekken. Dit is hem ook vrij snel gelukt, al in 1994 tekende hij met een 
consortium van vooral westerse oliemaatschappijen het “contract van de eeuw”. 
 Dit goede nieuws wou helaas niet zeggen dat Azerbeidzjan uitgroeide tot een stabiel 
land met een florerende economie. In de Transkaukasus leeft een bonte verzameling van 
etnieën samen, wat onvermijdelijk tot conflicten leidt. Hoewel deze regionale wrijvingen hier 
zelden of nooit de krantenkoppen halen, zorgen ze ervoor dat de stabiliteit in deze regio ver te 
zoeken is. Azerbeidzjan kreeg na het uitroepen van zijn onafhankelijkheid vrijwel 
onmiddellijk te maken met een burgeroorlog. De strijd om Nagorno-Karabach werd niet enkel 
in haar nadeel beslecht, het verzuurde ook de relaties met buurland Armenië. 
 Ook Rusland en Iran keerden Azerbeidzjan de rug toe, nadat ze het oneens geraakt 
waren over zowel de legale status van de Kaspische Zee, als over de mogelijke exportroutes 
van Kaspische olie en gas naar het westen. De Russen voelden zich buitengesloten en 
verraden door hun vroegere bondgenoot. Samen met de Iraniërs keken ze met lede ogen toe, 
hoe de westerse invloed in haar achtertuin aan belang toenam. Turkije en de VS schaarden 
zich bij geopolitieke en economische disputen dan weer wel aan Azerbeidzjaanse zijde. 
 
De olie- en gasvoorraden van de Kaspische Zee, en in het bijzonder van Azerbeidzjan, 
worden enorm hoog geschat. De westerse mogendheden hadden al snel in de gaten dat hier op 
korte tijd veel geld te verdienen viel. De oliemaatschappijen hadden geluk; de 
Azerbeidzjaanse regering zette kort na de onafhankelijkheid zijn grenzen open voor de 
buitenlandse investeerders. De beide partijen gingen gezwind over naar het tekenen van 
miljardencontracten. 
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 Toch bleven de olieconcerns enigszins op hun hoede. Ze wisten dat er een behoorlijk 
risico verbonden was aan hun investeringen. Ze hadden al lang gezien dat de Kaukasus, en bij 
uitbreiding het volledige gebied rond de Kaspische Zee, een gevaarlijk kruitvat was, waarbij 
elke partij twee keer zou moeten nadenken alvorens te handelen. De investeerders zagen ook 
dat hier een sluw machtsspel gespeeld werd, met als inzet de exploitatie van een gigantische 
energierijkdom. 
 Dit is niet het enige euvel dat de geldschieters moeten overwinnen. Wanneer de olie 
eenmaal opgeboord is, moet ze ook nog eens op een veilige manier naar de westerse markten 
getransporteerd worden. De Kaspische zee is een zogenaamde “landlocked region”, wat wil 
zeggen dat ze volledig door land omgeven wordt, en transport met schepen zo goed als 
uigesloten is. De oplossing zit hem in de aanleg van pijpleidingen. Dit lijkt op het eerste zicht 
geen onoverwinnelijk probleem, ware het niet dat deze leidingen behoorlijk wat onstabiele 
landen moeten doorkruisen alvorens ze het westen bereiken. Deze transitlanden kunnen aan 
het transport een aardige duit verdienen. Daarom trekken de omringende landen om het hardst 
aan de mouw van de Azerbeidzjaanse regering om de pijpleidingen toch maar over hun 
territorium te laten lopen. 
 Toch is deze hele discussie vaker een steekspel van politieke dan van economische 
aard. Het gaat erom zich zoveel mogelijk van Rusland te distantiëren en zich zo afzijdig 
mogelijk op te stellen. Rusland ziet zijn invloedssfeer natuurlijk niet graag inkrimpen en haalt 
tegenwoordig alles uit de kast om in de Kaspische regio toch maar een vinger in de pap te 
hebben (Amineh 2002). 
 
In deze thesis behandel ik de problemen waar buitenlandse investeerders in Azerbeidzjan mee 
te maken kunnen krijgen. Ik ging op zoek naar de zwakke plekken van het Azerbeidzjaanse 
regime, die eventuele geldschieters kunnen afschrikken. Om te beginnen nam ik de kaart van 
Centraal-Azië en de Kaukasus erbij. Ik zag al vrij snel in dat alle problemen in kaart brengen 
geen sinecure zou zijn. De oppervlakte tussen de Kaspische en de Zwarte Zee is één grote, 
smeulende brandhaard van conflicten, waar verscheidene groeperingen al sinds 
mensenheugenis onderlinge vetes uitvechten. Ik besloot de vier meest actuele en grootste 
conflicten eruit te halen, die volgens mij het economische en politieke beleid van 
Azerbeidzjan mee bepalen. 
 In het tweede deel van deze thesis overloop ik welke stappen de Azerbeidzjaanse 
regering ondernomen heeft om de buitenlandse investeerders evenwel op hun gemak te 
stellen. Dat deden ze door direct met de managers van olieconcerns te onderhandelen, de 
administratieve rompslomp te verkleinen en het juridische systeem te hervormen. Deze 
oliemaatschappijen zagen hun geld natuurlijk niet graag in rook opgaan, en ze kregen van 
president Aliev garanties onder de vorm van PSA- contracten. Ik was niet bepaald thuis in de 
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economische wereld, maar dankzij de minor economie die ik volgde, en het vele 
opzoekingswerk, werd me al veel duidelijk. 
 Ik hoop met deze thesis een duidelijker beeld te schetsen van de Azerbeidzjaanse olie-
industrie en haar zwakke plekken. Een echte stabiele exportroute zal er waarschijnlijk nooit 
gevonden worden, daarvoor moeten nog teveel moeilijkheden overwonnen worden. Maar ik 
wil toch nagaan of de bestaande leidingen er nu liggen omdat ze de veiligste zijn, of eerder 
om andere mogelijke transitlanden een hak te zetten. 
 Bij het schrijven viel ik van de ene verbazing in de andere. Azerbeidzjan behoort qua 
energiebronnen duidelijk tot de rijkste landen in de wereld. Toch leeft meer dan de helft van 
de bevolking onder de armoedegrens, is het vluchtelingenprobleem overweldigend groot, en 
komt het milieu altijd op de laatste plaats. Ik heb geprobeerd om in elk hoofdstuk ook de 
gevolgen uiteen te zetten van de economische koers die de president vaart. 
 Ik vind dit onderwerp nog altijd zeer boeiend, en had het gevoel dat ik hierover nog 
heel veel kon schrijven. Het is gek om te zien hoe sterk politiek en economie in de voormalige 
Sovjetrepublieken nog met elkaar verbonden zijn. De USSR mag dan wel al bijna 20 jaar 
opgehouden zijn te bestaan; de verdeling in invloedssferen is dat duidelijk niet. Ik heb dankzij 
deze thesis ook ingezien dat het vrij onrechtvaardig is om Rusland altijd met de 
beschuldigende vinger aan te wijzen. De andere mogendheden, met de Verenigde Staten 
voorop, dragen evenveel schuld aan het in stand houden van de puinhoop die het land 
geworden is. 
 De grootste moeilijkheid was wellicht om een objectief verslag uit te brengen. 
Russische en Amerikaanse schrijvers hadden al snel de neiging om in Koude Oorlog- termen 
te denken. Daarom heb ik altijd zoveel mogelijk artikels met elkaar vergeleken. Ik hoop dat ik 
in mijn opzet geslaagd ben, en dat ik de lezer hiermee bewust kan maken van de problemen 
van dit vergeten land. 
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1. Geopolitieke en regionale problemen 
 
Pijpleidingen die van de Kaspische kust van Azerbeidzjan West –Europa moeten bereiken, 
lopen bijna onvermijdelijk door de Transkaukasus. Daartoe behoren drie voormalige 
Sovjetrepublieken: Armenië, Azerbeidzjan en Georgië (zie Fig. 1.1). Na de val van de Sovjet-
Unie kwam er een einde aan het bureaucratische plansysteem. Maar in plaats dat deze landen 
in de jaren ’90 een nieuwe start namen en hun troeven uitspeelden, kwam het in deze regio tot 
talloze conflicten die een spectaculaire economische groei in de weg stonden. Oorzaken voor 
deze conflicten vinden we enerzijds bij de nieuwe generatie gezagshebbers, die in hun 
zoektocht naar nieuwe energiebronnen de wereldmachten tegen elkaar uitspelen. Anderzijds 
wonen hier zoveel verschillende etnische minderheden samen, dat wrijvingen zo goed als 
onvermijdelijk zijn. In het eerste hoofdstuk worden enkele van de grootste geopolitieke 
obstakels besproken, waaruit duidelijk wordt dat dit gebied nog lang geen stabiele exportroute 
is. 
 
1.1.  Nagorno-Karabach: speelbal van regionale machten 
 
In Azerbeidzjan leven op een oppervlakte van ongeveer 87.000 km² tientallen verschillende 
bevolkingsgroepen naast elkaar.  Deze heterogeniteit brengt helaas ook vele spanningen met 
zich mee. Hoewel deze weinig tot geen internationale aandacht meer krijgen, zorgen ze voor 
een blijvende onrust in de hele Transkaukasische regio. De bekendste brandhaard is 
ongetwijfeld het etnische conflict in Nagorno-Karabach. Armeniërs en Azeri’s blijken er niet 
in staat te zijn om vredevol samen te leven, met als gevolg dat honderdduizenden mensen op 
de vlucht zijn voor het aanhoudende geweld. De rol van vooral Rusland, maar ook van andere 
regionale machten zoals Turkije en Iran, mogen we in dit geschil niet onderschatten. Hoe is 
het ooit allemaal zover kunnen komen, en wat brengt de toekomst voor deze onstabiele regio? 
 
1.1.1. Oorzaken en aanleiding van het conflict 
 
Nagorno-Karabach of Opper-Karabach ligt nu al meer dan een eeuw aan de basis van de 
onenigheid tussen Armenië en Azerbeidzjan. 
Bij het samenstellen van een historisch overzicht van het conflict heb ik me vooral gebaseerd 
op het boek ‘Black Garden, Armenia and Azerbaijan through peace and war’ van Thomas de 
Waal. In zijn voorwoord geeft de auteur toe, dat zelfs na jaren van onderzoek aan beide 
kanten, het quasi onmogelijk is om een objectief en compleet verslag weer te geven van de 
feiten. 

Na enkele onlusten, aan het begin van de 20ste eeuw, waarvan de oorzaak tot op heden 
nog steeds onbekend is, bonden in de zomer van 1906 mannen uit Armeense dorpen in de 
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buurt van Nagorno-Karabach de strijd aan met Azerbeidzjaanse mannen. In luttele weken tijd 
veranderde het vredevolle, heuvelachtige landschap in een slagveld en heerste er complete 
chaos. Russische troepen slaagden er niet zonder enige moeite in om orde op zaken te stellen. 
De rust was echter van korte duur. Het Russische tsarenrijk viel kort daarop uit elkaar, en in 
1917 werd de Transkaukasische Federatie opgericht. Daartoe behoorden zowel Armenië, 
Azerbeidzjan als Georgië. Na minder dan een jaar viel ook deze Federatie uit elkaar, en de 
strijd om Nagorno-Karabach werd nieuw leven ingeblazen. Armenië liet verstaan dat de regio 
hen toebehoorde en zond kleine troepen, onder leiding van Andranik1, uit om de Azeri’s die er 
woonden het leven zuur te maken. Een deel van de Azerbeidzjaanse bevolking vluchtte naar 
Iran, Neder-Karabach of Moegan (van der Leeuw 1997). 

De rust keerde terug in 1922 wanneer de twee landen herenigd werden in de 
Transkaukasische Federale Sovjetrepubliek. In 1923 verklaarde Stalin de deelstaat Nagorno-
Karabach autonoom. Maar het mocht niet baten. In 1988 blies de Sovjet-Unie haar laatste 
adem uit. Een wereldmacht spatte uiteen in kleinere, onafhankelijke staten, en de regionale 
conflicten wonnen opnieuw aan belang. In februari van datzelfde jaar explodeerde dan ook de 
situatie in Nagorno-Karabach (van der Leeuw 1997). 

Armenië wou al te graag zijn grondgebied uitbreiden. Het vroeg Moskou meermaals 
om de grenzen van het land te hertekenen en eiste daarbij Nagorno-Karabach op. Armeniërs 
zagen dit als de “enige oplossing voor hun gevoelens van verwaarlozing en discriminatie door 
de Azerbeidzjaanse overheid” (Vanderscheuren en Zeynalian 2004). De leiding van de 
voormalige Sovjet-Unie ging niet in op de eis van Armenië. In de weken die daarop volgden 
werden er demonstraties gehouden, duizenden Azeri’s werden uit Armenië en Nagorno-
Karabach verdreven en er werden pogroms georganiseerd tegen Armeniërs in Azerbeidzjan. 
De grens tussen de twee landen werd gesloten, en in 1989 werd Nagorno-Karabach Armeens 
verklaard (Nygren 2008). Dit resulteerde in grote golven Azerbeidzjaanse vluchtelingen die 
de hoofdstad Bakoe overspoelden. 

Na een korte pauze, die te wijten was aan een natuurramp in Spitak, Armenië, brak de 
hel los. Het gewapende geweld in Nagorno-Karabach nam in het begin van de jaren negentig 
sterk toe en resulteerde in een burgeroorlog. In het voorjaar van 1992 bezetten de Azeri’s nog 
ongeveer de helft van het Karabachse territorium. De toestand veranderde echter in de lente. 
De Armeniërs sloegen toen hard terug, en namen bijna volledig Nagorno-Karabach en 
Lachin2 in. De oorlog kostte uiteindelijk aan ongeveer 25.000 mensen het leven. 
Honderdduizenden andere mensen waren op de vlucht voor het aanhoudende geweld. 

In mei 1994 tekenden de landen onder druk van Rusland in de Kirgizische hoofdstad 
het protocol van Bisjkek, waarna een staakt-het-vuren volgde. Vanaf dan stonden Karabach, 
Lachin en Kelbajar onder Armeense controle (Cornell 1999). 
                                                
1 Andranik was een Armeens generaal en vrijheidsstrijder die lid was van de Armeense vrijheidsbeweging ten 
tijde van het Ottomaanse Rijk (Academic dictionaries and encyclopedias). 
2 De verbindingsstrook tussen Nagorno-Karabach en Armenië (de Waal 2003) 



 
 

10 

1.1.2  De stand van zaken na de oorlog en aan het begin van de 21ste eeuw  
 
Enkele jaren voordien, in 1992 werd in Helsinki door de OVSE, met daarin de ministers van 
buitenlandse zaken van de Europese landen, de Minsk Groep opgericht3. De bedoeling 
daarvan was dat de twee landen door vredesonderhandelingen in Minsk tot een akkoord 
zouden komen over de status van Nagorno-Karabach en de andere bezette gebieden. Pas tegen 
de herfst van 2001 kwam er een doorbraak. Beide landen erkenden en geloofden dan dat de 
Groep een oplossing kon bieden die voor beide partijen aanvaardbaar zou zijn. Maar al snel 
werd duidelijk dat dit slechts een illusie was. Azerbeidzjan verklaarde dat het nooit bereid zou 
zijn om een Armeense ministaat binnen haar eigen grenzen te laten existeren. Ze waren enkel 
bereid een verregaande vorm van autonomie te verlenen aan de Armeense enclave. De 
Azerbeidzjaanse minister van buitenlandse zaken stelde zelfs even voor om twee 
administratieve centra op te richten binnen Nagorno-Karabach, zodat dit een provincie zou 
worden met een dualistische entiteit, zoals Cyprus. Ondanks het enthousiasme van de 
westerse onderhandelaars, kende dit voorstel geen Armeense bijval.  
 In 2004 beloofde het Europese Parlement zijn best te doen om samen met Rusland en 
Turkije het conflict op te lossen. Vertegenwoordigers van beide landen gaven aan dat er 
vooruitgang geboekt werd, maar verloren zich steeds opnieuw in details, zodat een echte 
doorbraak uitbleef (Nygren 2008). In de jaren die daarop volgden impliceerde elke stap 
vooruit, twee stappen achteruit. Als we de Azerische kranten mogen geloven dan zou er tegen 
het einde van dit jaar (2009) een oplossing gevonden worden voor het conflict. In april 
verklaarde de Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mahmud Mamedquliyev, 
dat hij bereid was te onderhandelen over een overeenkomst, als Turkije enkele ‘goede’ 
voorstellen deed. Maar helaas, slechts één dag later, op 17 april jongstleden, werd de vrede 
alweer verstoord door Armeense troepen die het vuur openden op enkele jongemannen op 
bezet Azerisch grondgebied (Today.Az 2009) 
 Dit conflict zal volgens mij niet snel opgelost geraken. Door de etnische zuiveringen 
die in Nagorno-Karabach uitgevoerd werden, is 95% van de Karabachse bevolking nu 
Armeens. Dat wil zeggen dat bij een referendum, waarbij men de bevolking vraagt bij welk 
land het wil horen, de uitslag op voorhand bekend is. En Azerbeidzjan zal natuurlijk nooit 
bereid zijn om een stuk van zijn grondgebied af te staan. 
 
1.1.3  De rol van Rusland, Iran en Turkije in het conflict 
 
De grote voorraden olie, en de strijd rond het transport ervan, maken van Azerbeidzjan een 
aantrekkelijke bondgenoot voor andere landen. Het land werd onafhankelijk in 1991, maar 

                                                
3 De Minsk Groep bestaat uit Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Italië, Duitsland, Nederland, Portugal, 
Zweden, Finland en Turkije en wordt afwisselend voorgezeten door de VS, Frankrijk en Rusland (Potier 2001). 
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Rusland borg de droom van een groot Russisch Rijk nooit op. Ook na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie liet het zijn invloed graag gelden in de voormalige lidstaten.  

Naar de buitenwereld toe gedroeg Rusland zich als de grote verzoener in het conflict. 
Maar het was een publiek geheim dat het meer dan zijn steentje bijdroeg tot het geweld. 
Cornell (1999) vraagt zich luidop af of Rusland misschien wel het startschot voor de oorlog 
gaf. Hij meent dat de autoriteiten in Moskou het conflict opzettelijk lieten escaleren, in plaats 
van samen met Armenië en Azerbeidzjan naar een oplossing te zoeken. Het Kremlin was 
volgens hem bang dat het de controle over de Transkaukasische regio zou verliezen. Zolang 
Armenië en Azerbeidzjan een onderling etnisch conflict uitvochten, zouden ze geen verdere 
autonomie van de Sovjet-Unie eisen. Cornell (1999) weet dat dit een zeer controversieel 
argument is. Wanneer Moskou onrust wil stoken in de Kaukasus speelt het met vuur en loopt 
het de kans de volledige controle over de regio te verliezen. De Russen hadden er dus, onder 
het credo ‘verdeel en heers’ evengoed belang bij om het geweld te onderdrukken (Cornell 
1999). 

Toch is hij lang niet de enige die er zo over denkt. Ook Igor Nolyain (1994) beschrijft 
hoe Azeri’s in de oostelijke stad Soemgait wraak namen op Armeniërs voor de moord op hun 
landgenoten enkele dagen tevoren. Er brak een pogrom uit waarbij Armeniërs werden 
vermoord en hun huizen werden platgebrand. Het Sovjetleger was in de buurt, maar ondernam 
niets. Ze stonden erbij, en keken hoe het geweld uit de hand liep. Nolyain beschuldigt hen 
ervan een conflict tussen de twee bevolkingsgroepen gecreëerd te hebben . Niet alleen door 
hooligans hun gang te laten gaan, maar ook door de media te manipuleren en gevaarlijke 
criminelen uit gevangenissen in Soemgait vrij te laten om er onrust te stoken. Dit alles kan op 
zijn minst verdacht genoemd worden. In The Washington Post van 21 maart lezen we het 
volgende: ‘Despite the heavy presence of armed militia, the protests and riots went largely 
undeterred until March 1, when troops and tanks were dispatched to Sumgait (Lee 1988)’. 
Cornell geeft wel nog toe dat er niet veel olie op het vuur moest gegoten worden om het 
geweld te laten escaleren. Na de pogrom in Soemgait was het kwaad volgens hem geschied en 
was er geen weg meer terug. 

Razmik Panossian (2002) heeft een totaal andere kijk op de zaak. Volgens hem 
steunden de Sovjetautoriteiten altijd het land dat te maken kreeg met een opstandige regio. 
Het is voor hem pas wanneer Boris Jeltsin aan de macht kwam dat de Russen naar de 
Armeense kant overliepen, door onder andere hun leger te bevoorraden. Op deze manier 
wouden ze de Azeri’s straffen voor het verkiezen van de pro- westerse en pro- Turkse leider 
Abulfaz Elchibey (Panossian 2002). 

Hoe dan ook, Rusland slaagde er niet in om opnieuw de volledige controle over de 
zuidelijke Kaukasus te verwerven. Integendeel, het creëerde een gevaarlijk monster. Als lid 
van de Minsk Groep probeerde Rusland opnieuw meermaals de volledige controle over 
Nagorno-Karabach te verwerven, maar de andere leden lieten dit niet toe. 



 
 

12 

 Kamer Kasim (2001) vindt dat ook de rol van Turkije en Iran in deze zaak niet 
onderschat mag worden. Turkije is afhankelijk van de olie -en gasvoorraden  van 
Azerbeidzjan en kan inkomsten verwerven uit het transport van Kaspische olie. Anderzijds 
hoopt het met zijn voorbeeldfunctie in de Kaukasus op een snellere toetreding tot de EU. 
Turkije was gedurende de jaren ‘90 zowat de enige bondgenoot van Azerbeidzjan. Deze steun 
was niet zo abnormaal. De Turkse genocide op de Armeniërs van 1915, ten tijde van het 
Ottomaanse Rijk, zit bij de Armeense buren nog fris in het geheugen.  De Azeri’s 
apprecieerden deze steun, en hoopten dat de Turkse media aan het Westen ook eens hun kant 
van het verhaal zouden tonen. Toch kwam er geen Turkse militaire interventie gedurende de 
oorlog. De Turkse autoriteiten waren namelijk bang om in onmin te geraken bij het pro- 
Armeense VS. Ook vandaag nog is de relatie tussen Turkije en Azerbeidzjan opperbest (de 
Waal 2003). 
 Ook Iran had al snel in de gaten dat de Kaspische regio tal van economische 
mogelijkheden te bieden had. En net zoals Turkije heeft Iran een sterke culturele en 
historische verbondenheid met Azerbeidzjan. Er leven meer Azeri’s op Iraans grondgebied 
dan in Azerbeidzjan zelf. Toch is de relatie tussen Iran en Azerbeidzjan een stuk koeler dan 
die tussen Turkije en Azerbeidzjan. Iran vreest dat de Azerbeidzjaanse minderheden op haar 
grondgebied op een dag meer autonomie, of in het ergste geval, onafhankelijkheid zullen 
eisen. Toch deed de Iraanse overheid verwoede pogingen om de presidenten van Armenië en 
Azerbeidzjan tot een consensus te laten komen over Nagorno-Karabach. Desalniettemin zal 
de rol van Iran in deze regio eerder beperkt blijven. De VS doen namelijk hard hun best om de 
invloed van Iran in haar buurland te beperken (Kasim 2001). 
 Natuurlijk hebben de buurlanden van Azerbeidzjan er alle baat bij om een goede 
verstandhouding met het land te creëren (zie Fig. 1.1). De oliepijpleidingen moeten hoe dan 
ook langs één van hen passeren, en dat zou hen heel wat transitinkomsten kunnen opleveren. 
Wat nu de beste of goedkoopste oplossing is komt later aan bod. 
 
1.1.4.  Nachitsjevan 
 
Nachitsjevan is een autonome republiek die volledig afgezonderd ten zuidwesten van 
Azerbeidzjan ligt (zie Fig.1.3). Het werd in 1923 met het Verdrag van Moskou een 
Azerbeidzjaanse exclave, die bijna compleet omgeven wordt door Armeens grondgebied en 
die zowel aan Turkije als Iran grenst. Tijdens het Sovjetbewind trok de Armeense bevolking 
uit deze regio langzamerhand weg, en heel wat Azeri’s immigreerden naar het gebied. Dit was 
enigszins vergelijkbaar met de leegloop van Nagorno-Karabach en de immigratie van 
duizenden Armeniërs naar de streek. Wanneer eind de jaren tachtig de gemoederen hoog 
opliepen tussen Armenië en Azerbeidzjan, kregen de Azeri’s het in Nachitsjevan zwaar te 
verduren. Armenië hield alle treinverkeer tussen Azerbeidzjan en haar autonome provincie 
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tegen. De bevolking raakte zo geïsoleerd en kon maar moeilijk aan levensmiddelen komen. Ze 
zagen zich uiteindelijk vaak genoodzaakt om naar buurland Iran te vluchten (de Waal 2003). 
 Nachitsjevan werd begin de jaren negentig, bij het uitbreken van het etnische conflict 
tussen Azerbeidzjan en Armenië, net zoals Nagorno-Karabach omgetoverd tot oorlogsgebied. 
Ook hier escaleerde het geweld volkomen, en werden verschillende pogroms tegen de 
Azerbeidzjaanse bevolking georganiseerd. De reactie van Turkije, dat samen met Rusland 
instond voor het behouden van de autonome status van de republiek, was niet mals. De 
Turkse premier gaf te verstaan dat hij de oorlog aan Armenië zou verklaren, indien Armeense 
troepen de republiek zouden binnenvallen. Een militaire interventie kon door Rusland 
vermeden worden, en in 1993 keerde de rust in de republiek terug. In 1995 kreeg de republiek 
de status van autonome staat, dus met een eigen parlement, binnen de republiek Azerbeidzjan 
(Abutalibov 1994). 
 
1.2 De juridische status van de Kaspische Zee 
 
In juli 2001 dreigde een Iraans oorlogsschip op de Kaspische Zee om geweld te gebruiken 
tegen olieconcern BP, dat actief is in Azerbeidzjan, wanneer het niet ogenblikkelijk stopte met 
het ontginnen van het Alborz-olieveld. De twee landen kwamen maar niet tot een akkoord  
over wie recht had op welk gedeelte van het veld. De reden waarom het zo ver kon komen, is 
dat de vijf landen rond de zee het nog altijd niet eens zijn over hoe ze het water, en de 
bijhorende minerale bronnen op de bodem, gaan verdelen (Müller 2001). 
Gawdat Bahgat beschrijft in zijn artikel “Splitting Water: The Geopolitics of Water Resources 
in the Caspian Sea”  heel duidelijk de angsten en eisen van de omringende landen. Bij het 
uiteenzetten van de belangrijkste standpunten in dit debat wordt dan ook grotendeels zijn 
opdeling gevolgd. 
 
1.2.1.  Het probleem 
 
De totale oliereserves in de Kaspische Zee worden geschat op zo’n 251 tot 268 miljard vaten 
De gasreserves zouden ongeveer tot 13,3 triljoen kubieke meter bedragen (zie Tabel 1.1.). Het 
is dus vrij logisch dat er maar moeilijk een consensus te bereiken is over de verdeling van de 
Kaspische Zee en haar bronnen. Alle omringende staten willen hun zegje doen, en de zee op 
zo’n manier verdelen, dat zij er het meeste voordeel uithalen. Tot op heden is er nog steeds 
geen akkoord bereikt over die verdeling. Dit verhindert de ontwikkeling van nieuwe bronnen, 
en dus ook de economische vooruitgang in de vijf landen. 
 De fundamentele vraag in het debat is deze: ‘wordt de Kaspische Zee juridisch als 
meer of als zee beschouwd?’ Een zee wordt namelijk verdeeld in nationale sectoren. Elk land 
mag de 12 mijl zee voor zijn kust dan als territoriale wateren beschouwen. Dat wil zeggen dat 
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de inwoners er de exclusieve rechten op hebben. Ieder land mag dan ook de volgende 200 mijl 
gebruiken als Exclusieve Economische Zone (Bahgat 2002). De vijf landen mogen dan 
onafhankelijk van elkaar hun minerale bronnen tot ontwikkeling brengen.  

Wanneer het hier echter een meer betreft, dan zijn de omringende landen verplicht 
samen te werken bij de ontginning van de bronnen in een gemeenschappelijke onderneming 
(Orszag-Land 1996)  
 Voor 1991 was er nog geen probleem. Het toenmalige Perzische en Russische Rijk 
hadden twee akkoorden opgesteld rond het gebruik van de Kaspische Zee. In 1921 was er om 
te beginnen het ‘Treaty of Friendship’. De inhoud van dit akkoord ging over de exclusieve en 
gelijke rechten die de twee grootmachten hadden betreffende het gebruik van de zee. In maart 
1940 volgde het ‘Treaty of Commerce and Navigation’. Daarin bevestigden de leiders van 
Iran en de Sovjet-Unie dat enkel de inwoners van hun grondgebied de toelating hadden om op 
commerciële basis te vissen in een zone van 10 mijl4 voor de kust. Er was tot dan dus geen 
echte grens die de zee in een Iraans en een Russisch deel verdeelde (Bahgat 2002). De 
problemen en de rivaliteit begonnen pas in 1991, wanneer er 3 nieuwe staten bijkwamen rond 
de Kaspische Zee: Kazakstan, Turkmenistan en Azerbeidzjan.  
 
1.2.2  Rusland, Iran, de VS en de voormalige Sovjetrepublieken 
 
In 1996 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijf landen samen in Asjchabad 
om er de verdeling van de Kaspische Zee te bespreken. Rusland stelde er voor een 45-mijls 
zone te creëren waarin elk land de exclusieve rechten zou hebben over de minerale bronnen 
die zich in deze zone bevinden. De rest van de zee zou dan als gemeenschappelijk bezit 
gezien worden. Enkel Iran en Turkmenistan waren te vinden voor deze idee. Azerbeidzjan en 
Kazakstan wezen het voorstel van Rusland resoluut af (Amineh 2002). 
 In 1998 bereikten Rusland en Kazakstan een akkoord over de verdeling van de 
noordelijke zeebedding. Er werd een “middellijn” getekend op de zeebedding tussen de twee 
landen. Het oppervlaktewater bleef wel openstaan voor gemeenschappelijk gebruik. Wanneer 
de middellijn toevallig door een belangrijk olie -of gasveld liep, dan zouden beide landen 
samen investeren in de technologie en infrastructuur om de bron te ontginnen. Dit was onder 
andere in 2002 het geval. Presidenten Poetin en Nazerbayev ondertekenden toen een protocol 
rond de verdeling en gemeenschappelijke ontwikkeling van 3 grote gasvelden. Dit was een 
belangrijke stap in de verdeling van de noordelijke helft van de Kaspische Zee (Bahgat 2002). 
 Een jaar eerder, in 2001 had president Poetin ook al een bezoek gebracht aan Bakoe, 
waar hij een gelijkaardig protocol ondertekende met Azerbeidzjan. Dit wil zeggen dat de 
positie van Rusland in de Kaspische regio vanaf toen weer aan belang had toegenomen. 
Ondertussen is dit vraagstuk zo gewichtig geworden, dat het één van de hoofdthema’s is bij 

                                                
4 In sommige artikels staat er 10 mijl, anderen zeggen dat het een zone van 12 mijl betrof. 
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de betrekkingen tussen Rusland en Iran. Door de toenaderingen die Rusland zocht tot 
Kazakstan en Azerbeidzjan, bekoelde de goede relatie die de twee landen hadden uit de tijd 
van de verdragen. Het enige waar de twee het over eens bleven, is dat de Kaspische Zee als 
een meer beschouwd moet worden (Orszag-Land 1996). 
 Rusland stelde later ook nog voor om de zee op te delen in een noordelijke en een 
zuidelijke sector. De noordelijke sector, 49% van het totale oppervlak, zou dan verdeeld 
worden onder Rusland en Kazakstan. De zuidelijke sector was dan te verdelen onder 
Turkmenistan, Azerbeidzjan en Iran, die elk 17% van het oppervlak zouden krijgen. 
Natuurlijk wezen de leden van de zuidelijke sector dit voorstel af, om de eenvoudige reden 
dat ze zich benadeeld voelden. 
 Het is Bahgat (2002) niet ontgaan dat Rusland op deze manier heel wat strategische 
voordelen uit de verdeling kan halen. Wanneer het zeeoppervlak voor iedereen toegankelijk 
blijft, kan Rusland een sterke vloot in de zee posteren. Rusland is op militair en politiek vlak 
nog altijd sterker dan de vier andere staten, en kan op deze manier druk uitoefenen op hen. 
 Iran heeft het altijd moeilijk gehad om supporters te vinden voor haar voorstellen. Aan 
de Iraanse kust van de Kaspische Zee zijn nog bijna geen olie- of gasbronnen gevonden, dus 
probeert Iran uit alle macht een graantje mee te pikken van de rijkdommen van de andere 
staten. Het land zal er dan ook altijd voor pleiten om alle Kaspische bronnen 
gemeenschappelijk te ontwikkelen. Tot begin jaren negentig was er door de verdragen met de 
Sovjet-Unie geen vuiltje aan de lucht. Maar met de komst van drie nieuwe spelers voelde Iran 
al snel aan dat ze het pleit zou verliezen. De Iraniërs stelden voor om de zee in nationale 
sectoren te verdelen, op voorwaarde dat iedereen een even groot stuk, 20% van het totaal, 
kreeg toegewezen. Azerbeidzjan en Kazakstan waren de grootste tegenstanders van dit 
voorstel, aangezien beide landen aanspraak konden maken op een groter deel van de zee. Het 
aandeel van Iran in de zee zou op deze manier vergroten van 13 naar 20%. De Iraanse 
overheid was ook niet te vinden voor een gemeenschappelijk gebruik van het wateroppervlak. 
Zij vreesden de militaire overmacht van een Russische vloot, en verkozen daarom een 
verdeling van het oppervlak (Bahgat 2002). 
 Tussenkomst van westerse landen was hier tot in 1991 ondenkbaar. Maar toen de 
laatste dagen van het communistische regime geteld waren, werden de deuren opengezet voor 
buitenlandse investeerders. Amerikaanse oliemaatschappijen zoals ChevronTexaco roken hun 
kans, en pompten miljarden dollars in de Kaspische regio. Mede door deze zware financiële 
investeringen raakte de Amerikaanse overheid betrokken in het dispuut rond de juridische 
status van de Kaspische Zee. Toch trokken de overheid en de oliemaatschappijen niet altijd 
aan hetzelfde zeel. De eerste joeg strategische doeleinden na, terwijl de tweede haar eigen 
commerciële belangen voorop stelde. Een mooi voorbeeld van deze tweedracht is de heisa die 
ontstond bij de bekendmaking van de plannen voor de bouw van de Bakoe-Tbilisi-Ceyhan-
pijpleiding. De Amerikaanse overheid dacht maar aan één ding: Iran buitenspel zetten en de 
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band met de voormalige Sovjetrepublieken aanhalen. Nochtans waren alle investeerders het 
erover eens dat een pijpleiding door Iran goedkoper zou uitkomen (Bahgat 2002). Aan deze 
pijpleiding wordt later nog een volledig hoofdstuk gewijd, wanneer de economische 
problemen besproken worden. 
 Sinds 9/11 en de “war on terrorism” zijn de Verenigde Staten niet alleen politiek, maar 
ook militair sterk aanwezig in de regio. Het wantrouwen in het Midden-Oosten als 
olieleverancier aan het westen groeit, en Azerbeidzjan heeft al meerdere malen bewezen een 
loyalere partner van de VS te zijn. De Azerbeidzjaanse overheid steunde de Amerikaanse 
operaties in Afghanistan, en in ruil daarvoor schrapten de VS een artikel over Nagorno-
Karabach5 (Bahgat 2002). 
 De VS zijn altijd een voorstander geweest van vredevolle onderhandelingen en een 
snelle uitkomst. Ze steunden het voorstel van Iran om de zee in vijf gelijke delen op te delen 
niet om de eenvoudige redenen dat ze de uitbreiding van het aandeel van Iran ten allen tijde 
willen vermijden. De VS hebben in de 21ste eeuw een sterkere band opgebouwd met 
Azerbeidzjan en Kazakstan, en zullen zich dus bijna zeker aan hun kant scharen.  
 
1.2.3  Het standpunt van Azerbeidzjan 
 
Het standpunt van Azerbeidzjan in dit debat is gebaseerd op enkele belangrijke vaststellingen. 
Azerbeidzjan is de op één na grootste olieproducent van de Kaspische Zee (na Kazakstan), en 
de derde grootste leverancier van gas (na Turkmenistan en Kazakstan). Haar voorraden voor 
zowel olie als gas worden groter geschat dan die van Rusland en Iran. Ten tweede is de olie -
en gasindustrie de enige grote vorm van economie die het land heeft. Ze zijn dus sterk 
afhankelijk van hun minerale bronnen en zullen er alles aan doen om die tot op de laatste 
druppel te exploiteren. De laatste en misschien wel belangrijkste reden om assertief uit de 
hoek te komen, zijn de vele buitenlandse investeringen die in het land al gedaan zijn en die 
het verder hoopt aan te trekken. De Azerbeidzjaanse overheid wil haar investeerders niet 
ontgoochelen en maar wil zich als een betrouwbare zakenpartner profileren (Amineh 2002). 
 Azerbeidzjan heeft altijd duidelijk gepleit voor de toepassing van de “Law of the Sea”. 
Het ziet de Kaspische Zee liefst opgedeeld in nationale sectoren op basis van middellijnen. 
Deze middellijnen bestonden al ten tijde van de Sovjet-Unie om de sectoren van de 
republieken duidelijk af te bakenen bij het ontwikkelen van bronnen. Deze zelfde lijnen 
opnieuw invoeren zou het probleem voor Azerbeidzjan op een gunstige manier oplossen. 
 Deze oplossing gaat natuurlijk lijnrecht in tegen de eisen van Iran. In juli 2001 kwam 
het dan ook bijna tot een militaire confrontatie tussen beide landen (Müller 2001). De 

                                                
5 Het gaat over sectie 907: er werden enkele uitzonderingen gemaakt op de uitsluitingen die aan Azerbeidzjan 
opgelegd waren omwille van de oorlog in Nagorno-Karabach. In deze sectie werd Azerbeidzjan humanitaire 
hulp van de VS ontzegd, omwille van de Azerbeidzjaanse blokkades aan de grens met Armenië en Nagorno-
Karabach (Freedom Support Act 1992). 
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verdeling van de Kaspische Zee is niet de enige reden waarom de twee landen op gespannen 
voet met elkaar leven. Ook de goede betrekkingen die Azerbeidzjan met de VS onderhoudt 
laten Iran niet onverschillig. Iran daarentegen kreeg van de VS al economische sancties 
opgelegd, en werd door president Bush een lid van de “axis of evil” genoemd (Bush 2002). 
Maar ook op religieus vlak botert het niet tussen de twee staten. De Iraanse overheid zendt 
regelmatig religieuze leiders uit naar Azerbeidzjan om daar hun versie van de Islam te 
promoten, en poot er ongevraagd moskeeën neer (Vanderscheuren en Zeynalian 2004). In 
1994 zocht de toenmalige Azerbeidzjaanse president, Heidar Aliev, toenadering tot zijn 
zuidelijke buren. Iran kreeg de mogelijkheid om aandeelhouder te worden in een 
internationaal miljardenproject. Maar onder druk van de VS werd de deal op het laatste 
nippertje afgeblazen. Acht jaar later, in 2002, tekende Aliev bij zijn bezoek aan Teheran toch 
nog enkele overeenkomsten die tot een goede samenwerking moesten leiden. 
 Kazakstan en Azerbeidzjan hebben een vrij goede verstandhouding. Kazakstan kan 
zich helemaal vinden in het voorstel van Azerbeidzjan om de zee op te delen aan de hand van 
middellijnen. De presidenten van beide landen, Aliev en Nazarbayev tekenden in 2001 in 
Moskou een overeenkomst om de zeebodem langs deze middellijn te verdelen. Dit was 
slechts een formaliteit, aangezien er reeds een akkoord was met de twee landen en Rusland 
om de noordelijke zeebodem op deze manier op te delen. 
 Turkmenistan op haar beurt heeft zich een vrij wispelturige bondgenoot getoond. In 
den beginne steunde de Turkmeense overheid de 45-mijls zone van Rusland. Twee jaar later, 
in 1998 zag het er geen graten in om de zee tussen hen en Azerbeidzjan te verdelen volgens 
de bekende middellijnen. Het duurde echter niet lang vooraleer er onenigheid uitbrak over 
waar deze lijn nu precies getrokken zou worden. In de nabijheid van deze lijn liggen namelijk 
enkele belangrijke energiebronnen. Asjchabad vroeg Bakoe meermaals om de ontginning van 
deze bronnen te stoppen zolang er geen zekerheid was over de juridische status van de 
Kaspische Zee. Azerbeidzjan weigerde echter, en de relatie tussen de twee naties verzuurde. 
De overheden kwamen nogmaals in botsing met elkaar in verband met het Azeri-  en Chirag- 
olieveld. Net zoals bij het vorige dispuut ontstond er ruzie over tot welke territoriale wateren 
deze velden nu behoren. De rivaliteit tussen de landen zet zich nu verder in de export van gas. 
Turkmenistan exporteert zijn gas naar Ankara via de Trans-Kaspische Pijpleiding, die over 
Azerbeidzjaans grondgebied loopt. De wedijver tussen de twee landen zorgt ervoor dat er op 
regelmatige basis onenigheid is over transitprijzen en betalingen (Bahgat 2002). 
 Daar komt nog bij dat onderzoekers in 1999 het gigantische Shah Deniz-gasveld 
ontdekten in Azerbeidzjan. De ontdekking maakt van Azerbeidzjan een belangrijke speler op 
de internationale gasmarkt, en dus een rechtstreekse concurrent van Turkmenistan. De 
Azerbeidzjaanse overheid schopte nogmaals tegen de Turkmeense schenen door een akkoord 
te tekenen met Turkije over haar eigen nieuwe Bakoe-Ezurum pijpleiding, die operationeel 
werd in 2004 (M. P. Amineh 2003). 
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1.2.4. Hoe zal de Kaspische Zee nu opgedeeld worden? 
 
In februari 2002 werd er in Moskou een belangrijke conventie gehouden waar de 
vertegenwoordigers van de omringende staten aanwezig waren. Iran weigerde te wachten op 
een oplossing voor het dispuut, en begon met de ontwikkeling van diverse bronnen die in de 
20% zee lagen waar het volgens zichzelf recht op had (Bahgat 2002). 
 Rusland nam de rol van vredesgezant op zich, en waarschuwde voor militaire 
confrontaties. Kazakstan en Azerbeidzjan steunden Rusland in haar zoektocht naar een snelle 
uitweg. Ze verdeelden in 2003 het noordelijke en centrale deel van de Kaspische Zee onder 
hun drietjes. Ze berekenden hun deel aan de hand van de lengte van de kustlijn van ieder land. 
Het kwam erop neer dat Azerbeidzjan 18%, Rusland 19% en Kazakstan 27% kreeg. 
Turkmenistan weigerde gezanten te sturen, en Iran lag op alle mogelijke manieren dwars 
(Central Asia-Caucasus Analyst 2003).  
 In april van dit jaar kwamen de staten onverwacht dichter bij een oplossing. De 
Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, drong erop aan een werkgroep op 
te richten die een oplossing rond het dispuut zou moeten uittekenen. Deze zoektocht naar een 
oplossing moet volgens de minister ook opgedeeld worden in vijf verschillende onderdelen: 
veiligheid, ecologische bescherming, handel, visserij, en als laatste de uiteindelijke verdeling 
van de minerale bronnen. Iran benadrukte ook nu dat het zijn standpunt niet zou wijzigen. Als 
er een deal komt, dan zal het aandeel van Iran in de zee bijna zeker met enkele procenten 
stijgen. Maar uiteindelijk zal de Kaspische Zee toch de status van ‘zee’ opgeplakt krijgen. Het 
wordt een stuk moeilijker om bepaalde landen, bijvoorbeeld Azerbeidzjan en Turkmenistan, 
ervan te overtuigen dat ze bij het ontginnen van gemeenschappelijke velden zullen moeten 
samenwerken (Jackson 2009). 
 
1.3. De verslechterende relatie van Azerbeidzjan met Rusland 
 
1.3.1. De Russische politiek in het “nabije buitenland” 
 
Enkele jaren nadat de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken ontbonden werd in 15 
onafhankelijke staten, bleek Rusland geen afstand te kunnen nemen van de landen die vroeger 
tot zijn/haar invloedzone behoorden. Moskou stond dan ook mee aan de wieg van het GOS6, 
in de hoop met deze nieuwe vereniging het machtsverval te kunnen beperken. Ten tijde van 
het communistische bewind werden de voormalige Sovjetrepublieken gerussificeerd, met als 
gevolg dat er na het uiteenvallen van de Unie vele etnische Russen in de nieuwe buurlanden 
van Rusland woonden. Door de aanwezigheid van Russische minderheden, die daar vaak een 

                                                
6Het  Gemenebest van Onafhankelijke Staten werd opgericht in 1991 in Minsk, en had als bedoeling dat de 
voormalige Sovjetstaten een confederatie zouden vormen. Voorlopig is er van een echte samenwerking tussen de 
deelnemende landen nog geen sprake. Azerbeidzjan werd lid in 1993 (Encyclopaedia Brittanica). 
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hoge kaderfunctie hadden, dacht Rusland druk te kunnen uitoefenen op het politieke en 
economische beleid in de aangrenzende landen. De republieken behoorden dan wel niet meer 
tot het Russische territorium, omwille van de gerussificeerde bevolking bleef Moskou hen 
beschouwen als het “nabije buitenland”, waar het zijn invloed kon laten gelden.  

Voor vele landen, waaronder Azerbeidzjan, kwam de onafhankelijkheid totaal 
onverwacht. Er waren wel nationalistische bewegingen geweest, maar die waren slecht 
georganiseerd, en vormden nooit een gevaar voor de eenheid van de Sovjet-Unie. In de 
nieuwe staten waren het dan ook vaak de voormalige kopstukken van de plaatselijke 
communistische partij die er de macht van Moskou overnamen. Zo ook in Azerbeidzjan. De 
westersgezinde nationalist Abulfaz Elchibey probeerde het heel even als president, maar 
moest al na enkele maanden het land ontvluchten. In juni 1993 werd Heidar Aliev  dan 
verkozen tot kersverse president van de republiek. Aliev was het hoofd van de 
Azerbeidzjaanse KGB geweest, maar stond eind jaren tachtig al bekend voor zijn 
nationalistische ideeën (De Pauw 2004).  

In de beginjaren van de onafhankelijkheid toonde Rusland nauwelijks interesse in zijn 
verloren grondgebied.  De Russische staat was in stukjes gevallen en corrupt, en de  economie 
verkeerde er in een diepe recessie. De republieken werden economisch inefficiënt bevonden, 
en hun conservatieve leiders werden gezien als een blok aan het been. De  hoofdidee van de 
Russische leiders was dan ook om het eigen politieke en economische landschap te 
hervormen, en de periferie van achtergestelde republieken te laten vallen. De minister van 
Buitenlandse Zaken, Andrei Kozyrev7, was de eerste die de voormalige Sovjetrepublieken 
met de “near abroad” of het “nabije buitenland” aanduidde. Hij vond dat Rusland voor zijn 
buurlanden niet meer kon doen dan een goede buur zijn. Op economisch vlak was het “nabije 
buitenland” hetzelfde lot beschoren. Ze werden uit de roebelzone geweerd bij de introductie 
van marktprijzen in Rusland. Daardoor werden de goederen die men uit Rusland moest 
importeren gigantisch duur. 

Diplomatieke relaties en economische interactie tussen de onafhankelijk geworden 
staten en haar vroegere moederland waren in het begin dus nagenoeg onbestaand. De militaire 
infrastructuur daarentegen werd de aanleiding voor vele conflicten. De grote militaire 
machine die de Sovjet-Unie was, was niet uit elkaar gevallen. Onderdelen, zoals tanks, 
wapens en kazernes, werden door de nieuwe regeringen genationaliseerd. De troepen kwamen 
onder het gezag van regionale leiders. Onder andere in Azerbeidzjan werden de Russische 
garnizoenen belaagt door lokale paramilitaire eenheden die meer zeggenschap eisten. Rusland 
had een panische angst voor de desintegratie van het Russische leger, en was vanaf dan 
verplicht om actief deel te nemen in heel wat conflicten (Baev 1997). Maar dit was niet de 
enige aanleiding voor het veranderende buitenlandbeleid van Rusland. De Russen hadden zich 

                                                
7 Andrei Kozyrev is geboren in Brussel, als zoon van een Sovjetdiplomaat en was van 1990 tot 1996 minister 
van Buitenlandse Zaken onder president Jeltsin. 
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namelijk zwaar misrekend aan de Tsjetsjeense oorlog. Vele Russische soldaten lieten er het 
leven, en de Russische leiders slaagden er niet in om orde op zaken te stellen in de opstandige 
provincie. Vanaf dan stond de interactie met het “nabije buitenland” weer bovenaan de 
agenda. In de verkiezingscampagnes van de nieuwe Russische leiders kon de sleutelrol die 
Rusland in de voormalige Sovjetrepublieken te spelen had, niet genoeg benadrukt worden. De 
westerse wereld keek met lede ogen toe, maar kon weinig doen (Baev 1997). 
 Jekaterina Kuznetsova (2005) vindt het belangrijk om te vermelden dat Rusland in die 
eerste jaren na de val van de Unie ook een positieve rol speelde in het “nabije buitenland”. 
Het is volgens haar dankzij de Russische troepen dat de vrede in regionale disputen in 
Georgië, Moldavië, Tadzjikistan en Azerbeidzjan gehandhaafd kon worden. Toch slaagden de 
Russische gezagshebbers er niet in om ook werkelijk een oplossing voor deze conflicten te 
bedenken. De nieuwe staten portretteerden Rusland als een bemoeiziek en agressief land, 
waar zij liever niet mee geassocieerd werden. De separatisten en rebellen van diezelfde staten 
anderzijds, zagen in Rusland vaak een bondgenoot (Kuznetsova 2005). 
  
1.3.2. Azerbeidzjan haalt de banden met het westen aan. 
 
 Het was eigenlijk pas drie jaar na de onafhankelijkheid van de republieken, in 1994,  
dat Rusland zich bewust werd van haar aftakelende macht en invloed in de voormalige 
Sovjetstaten. In dat jaar tekende Azerbeidzjan een miljardencontract, ook wel de “deal of the 
century” genoemd, met een consortium van westerse oliemaatschappijen waaronder British 
Petroleum, Statoil, Amoco en Ramco. Moskou voelde aan dat het niet langer de controle had 
over de olie-export van Azerbeidzjan en de Russische regeringsleiders trokken aan de 
alarmbel. De Russische gezagshebbers konden maar moeilijk aanvaarden dat de vroegere 
periferie nu al in zee ging met westerse bedrijven. Rusland werd zich intussen ook bewust van 
het economische voordeel dat het uit de Kaspische olie- en gasvoorraden kon halen (De Pauw 
2005). 
 Rusland probeerde de deal nog tegen te houden door de legitimiteit van het contract in 
vraag te stellen, maar voelde al snel aan dat het andere maatregelen zou moeten nemen. In de 
periode die op de deal volgde probeerden de Russen uit alle macht om Azerbeidzjan te 
destabiliseren. Het allereerste incident vond plaats in de eerste nacht na de ondertekening van 
het miljardencontract. Vier van de belangrijkste veroordeelden van Azerbeidzjan, waaronder 
de voormalige minister van defensie Rahim Gaziyev8, en de commandant van het Lachin- 
bataljon, ontsnapten uit de gevangenis. Niemand, ook de Azerbeidzjaanse president niet, 
geloofde dat deze ontsnapping puur toeval was. Nog geen week later werden twee 
Azerbeidzjaanse topambtenaren vermoord. Beide mannen hadden een goede band met 

                                                
8 Rahim Gaziyev was Azerbeidzjaans minister van Defensie van 1992 tot 1993, en werd een politieke gevangene 
omwille van de fouten die hij maakte in de burgeroorlog (Dawisha & Parrott 1997) 
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president Aliev, die op dat moment in de Verenigde Staten verbleef. Kort na de moord op de 
ambtenaren, hield de procureur-generaal drie officieren aan van de speciale politie-eenheid. 
Op de zondag die daarop volgde bestormden enkele honderden gewapende, overgelopen 
politiemannen het bureau van de procureur. De gearresteerden werden vrijgelaten, en de 
procureur kwam er met enkele blauwe plekken vanaf. Intussen hadden troepen, die tegen 
president Aliev in opstand gekomen waren, de luchthaven en enkele strategische gebouwen in 
Ganje ingenomen. Aliev zag in deze gebeurtenissen een complot, en verklaarde in een 
televisiespeech dat hij er de speciale politie-eenheid van verdacht een staatsgreep te willen 
plegen. In diezelfde speech smeekte hij zijn volk om de president en zijn regering te steunen. 
De president vreesde een nieuwe burgeroorlog, en duidde Rusland aan als medeplichtige in de 
pogingen het land te destabiliseren (Fairbanks en Alakbarov 1994). 
 Het was vrij duidelijk, doch onbewijsbaar, dat Rusland achter deze gebeurtenissen zat. 
Het leek alsof ze de voormalige Sovjetrepublieken wilden waarschuwen: wie zich inliet met 
westerse oliemaatschappijen in plaats van de Russische, zou het moeten ontgelden. Rusland 
wou hiermee maar één ding bereiken: een deel van de winst opstrijken die Azerbeidzjan 
weldra zou maken met de export van olie en gas. De Russen hadden hierbij een groot 
voordeel ten aanzien van het westen. Ze beschikten over een groot netwerk van oud-KGB-
gedienden in het “nabije buitenland”. Deze mensen konden gemakkelijk ingezet worden bij 
het destabiliseren van hun land, zonder dat Rusland er zijn vingerafdrukken achterliet 
(Fairbanks en Alakbarov 1994). 
 
1.3.3. Verbetering onder Poetin en Aliev 
 
Vanaf 2001, wanneer president Poetin aan de macht kwam, verbeterden de relaties tussen 
Rusland en Azerbeidzjan enigszins. De twee presidenten tekenden in datzelfde jaar de 
‘declaratie van Bakoe’9 en herhaalden meermaals dat ze een nauwere samenwerking wel 
zagen zitten. Ze bejubelden elkaars politieke talenten en de strijdbijl werd, voorlopig, om 
verschillende redenen begraven.  

Er doken enkele culturele en politieke problemen op in Azerbeidjzan en de andere 
voormalige USSR lidstaten. Steeds meer Russen keerden naar hun vaderland terug omdat ze  
zich niet langer thuis voelden in het “nabije buitenland”. Alsmaar minder mensen in de 
voormalige Sovjetrepublieken waren het Russisch machtig en in Azerbeidzjan werd er zelfs 
overgeschakeld van het Cyrillische naar het Latijnse alfabet. De Russen beseften dat dit een 
evolutie was die ze moeilijk konden tegenhouden. Ze staken hun affiniteit voor Azerbeidzjan 
aan het begin van de 21ste eeuw niet onder stoelen of banken. Een goed voorbeeld daarvan 
zijn de presidentsverkiezingen van 2005 in Azerbeidzjan. Die kenden een lange en 

                                                
9 Declaratie van Bakoe: daarin werd benadrukt dat naast elkaar bestaande naties vredevol moeten samenwerken 
(IPO 2001). 
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gewelddadige aanloop, die door de EU, de VS en de OVSE veroordeeld werd. Bij 
demonstraties werden militanten van de oppositie opgepakt, en pas dagen later onder 
internationale druk weer vrijgelaten. De Azerbeidzjaanse regering verdedigde zich door te 
zeggen dat de oppositie volgens betrouwbare bronnen een staatsgreep plande. Rusland  
veegde de westerse beschuldigingen over onregelmatigheden bij de verkiezingen van tafel. De 
Russische verkiezingswaarnemers vonden dat het geweld niet van die aard geweest was, dat 
de geldigheid van de verkiezingsuitslag in vraag kon worden gesteld. Dit was een mooie geste 
van Rusland ten opzichte van Azerbeidzjan, die de hernieuwde samenwerking moest 
bezegelen. 
 De problemen in Tsjetsjenië waren tegen die tijd nog steeds niet opgelost. Na de 
aanslagen van 11 september in New York werd de jacht op terroristen ook in Rusland 
geopend. De Azerbeidzjaanse president Aliev zag Rusland naar eigen zeggen als een 
belangrijke strategische partner, en beloofde het land te steunen in haar gevecht tegen 
terrorisme en fundamentalisme op eigen grondgebied. Maar de Azerbeidzjaanse overheid liet 
wel toe dat Tsjetsjeense vluchtelingen op haar grondgebied verbleven, en dat schoot bij de 
Russen in het verkeerde keelgat. De Azerische overheid kon natuurlijk niet over het hoofd 
zien dat bepaalde etnische groepen in Azerbeidzjan cultureel en religieus met die van 
Tsjetsjenië verbonden waren.  De Azeri’s zagen hun ‘fout’ tijdig in, en in de lente van 2002 
nam de overheid maatregelen tegenover de vluchtelingen. Dat stemde Rusland tevreden, en de 
relatie stond voorlopig niet langer onder druk. In 2004 speelde er zich in Beslan, het 
gijzelingsdrama waarbij zeker 344 burgers werden gedood, een nieuwe tragedie af. Rusland 
verhoogde de controles aan de grenzen met Azerbeidzjan en Georgië, en legde beperkingen 
op aan moslimbewegingen uit diezelfde landen. Aliev was niet van zijn stuk gebracht, en 
verklaarde dat de relatie met Rusland nog steeds een topprioriteit was. De twee landen 
tekenden een samenwerkingsakkoord over het bewaken van de grenzen, en Azerbeidzjaanse 
officieren werden vanaf dan getraind aan de Russische militaire academie (Baev 1997). 
 In de tweede ambtstermijn van president Poetin werden ook de economische banden 
tussen beide landen aangehaald. Er werden onder andere akkoorden getekend over de ruil van 
elektrische energie. Maar toen al vertoonden zich de eerste barstjes in de hernieuwde 
samenwerking. Er ontstond onder andere een discussie over de export van olie en gas langs 
Russische pijpleidingen (Nygren 2008). 
 
1.3.4. Een nieuw dieptepunt 
 
De vele Tsjetsjeense vluchtelingen die onderdak vonden in buurland Azerbeidzjan waren 
altijd al een doorn in het oog van de Russische regering. De band die beide volkeren met 
elkaar hebben gaat dieper dan enkel de duidelijke culturele of etnische verbondenheid. In de 
strijd die de Azeri’s leverden om Nagorno-Karabach, waren de Tsjetsjeense strijders één van 
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hun weinige bondgenoten.  Shamil Basayev, de Tsjetsjeense guerrillaleider die vooral bekend 
werd voor zijn aandeel in de gijzeldrama’s van Moskou en Beslan, vocht in 1990 aan de zijde 
van het Azerbeidzjaanse leger tegen de Armeniërs in Karabach.  

Na de tragedie van september 2004 in Beslan, werden er strengere controles 
uitgevoerd aan de grens tussen Rusland en Azerbeidzjan. Dit zette de relatie tussen beide 
landen opnieuw onder druk. De Russische overheid verdedigde haar acties door aan te geven 
dat de controles deel uitmaakten van de strijd die de Russen voerden tegen het terrorisme op 
eigen terrein. De Azerbeidzjaanse regering verklaarde dat ze de beslissing van de Russische 
overheid aanvaardde, maar dat de Azerbeidzjaanse economie hier sterk zou onder leiden. De 
levensmiddelen, zoals suiker en boter, die Azerbeidzjan vanuit Rusland importeert werden 
namelijk een stuk duurder. Toch wist de Azerbeidzjaanse overheid dat ze de Russen niet 
teveel mocht tegenwerken. Ongeveer anderhalf tot twee miljoen Azeri’s zijn tewerkgesteld in 
de Russische landbouw. Wanneer men zich tegen de beslissing van Rusland zou kanten, zou 
de Russische overheid niet langer visa verstrekken aan Azerbeidzjaanse arbeiders. Deze 
werkloze arbeiders zouden dan massaal naar hun geboorteland terugkeren, wat een 
sociaaleconomische ramp voor Azerbeidzjan zou betekenen. Het westen reageerde sceptisch 
op de argumenten die de Russen aanvoerden om hun daden te verantwoorden. Volgens 
westerse diplomaten zouden dit soort acties enkel een omgekeerd effect teweegbrengen. De 
grenswachters stonden bekend om hun corrupte gedrag, en hebben smokkelen tot een kunst 
verheven. Extra controles zouden terroristen er dus niet van weerhouden het land binnen te 
dringen, het zou hen hoogstens wat meer kosten. Hogere prijzen en werkloosheid waren niet 
de enige consequenties van deze Russische veiligheidmaatregelen. In de grote Russische 
steden werden met de regelmaat van de klok etnische Azeri’s, die symbool staan voor de 
islamitische volkeren uit de Kaukasus, vermoord of in elkaar geslagen door skinheads en 
neofascisten (Ismailzade 2004). 
 De meeste Tsjetsjenen verblijven tot op heden illegaal in Azerbeidzjan, en hebben er 
dus geen rechten. De Tsjetsjeense families bestaan vaak uit kinderen, grootouders en 
gehandicapten of chronisch zieken. In februari van dit jaar vroegen ze de Azerbeidzjaanse 
overheid om een verblijfsvergunning, zodat ze kunnen werken en zo zelf in hun onderhoud 
voorzien (Liberty 2009). Wanneer Azerbeidzjan hierop ingaat, zal de relatie met Rusland nog 
meer onder druk komen te staan. 
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1.4. De angst voor moslimfundamentalisme,  terrorisme en separatisme 
 
1.4.1. De historische achtergrond 
 
De Transkaukasus kwam in de jaren negentig meermaals in het nieuws met haar misdaad, 
corruptie, oorlogen en vluchtelingen. Door het uiteenvallen van de USSR en de economische 
crisis die daarop volgde, werden de landen uit de voormalige Sovjetrepublieken kwetsbaar 
voor  radicale, islamitische groeperingen. De politieke islam had opnieuw aan belang 
gewonnen en veroorzaakte verdeeldheid in onder andere Azerbeidzjan. Ze wordt vaak in één 
adem genoemd met de politieke instabiliteit en economische onderontwikkeling van het land. 
Tijdens de perestrojka en glasnost van Gorbatsjov, groeide het nationale bewustzijn in de 
Transkaukasische landen ook gestaag, en dit leidde tot oneindig veel aanvaringen 
(Iskandarjan 2004). In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke rol de politieke islam speelt bij 
dat nationale bewustzijn in Azerbeidzjan en de rest van de Transkaukasische regio. Er wordt 
ook bekeken of er reden is tot angst voor eventuele terroristische aanslagen. 

Politieke islam is in Centraal-Azië en de Kaukasus een vrij nieuw verschijnsel. De 
Arabieren maakten er voor het eerst hun opwachting in de zevende eeuw, en speelden er tot 
halverwege de achttiende eeuw een beduidende rol. Die invloed ging echter nooit verder dan 
een overlevering van tradities uit het alledaagse leven. De islamieten eisten nooit politieke 
onafhankelijkheid (Amineh 2003). 
 In de eerste helft van de negentiende eeuw bezetten de Russen Azerbeidzjan. De 
nieuwe overheersers waren erop gebrand om de invloed van de moslims in de Kaukasische 
regio te beperken en er het christendom te installeren. De plaatselijke bevolking bood echter 
flink wat weerstand tegen de nieuwe bezetter en zijn overtuigingen. Het christendom kreeg er 
uiteindelijk nooit echt voet aan de grond (Amineh 2003). 
 Onder de zeventig jaar van communistisch bewind, werd religie maar met 
mondjesmaat getolereerd. De Sovjetautoriteiten voerden een atheïstische propaganda, en de 
meerderheid van de islamitische leiders werden gearresteerd, vermoord of gedeporteerd. Toch 
kwamen de islamitische tradities nooit echt in de vergeetput terecht (Valiyev 2005).  
 Gorbatsjov pleitte vanaf 1988 niet enkel voor hervormingen en openheid, maar ook 
voor godsdienstvrijheid. De islamieten traden toen weer op de voorgrond en streden mee voor 
de nationale onafhankelijkheid van Azerbeidzjan. Islamitische eigendommen zoals moskeeën, 
werden dan aan de religieuze gemeenschap teruggegeven. Kerk en staat werden kort daarop 
ook voorgoed van elkaar gescheiden. Voor het eerst in 200 jaar tijd kreeg de moslimbeweging 
geen subsidies meer van de overheid, maar werd ze afhankelijk van de giften van haar 
volgelingen. De regering had een heilige schrik voor een “boom” van de Islamitische 
beweging, maar liet hen voorlopig hun eigen gang gaan.  
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Aliev was meteen de eerste president die religieuze figuren achter zich wist te scharen 
om via hen zijn macht te legitimeren. De geestelijken waren over het algemeen bereid de 
president en zijn regime te steunen, aangezien ze samen hetzelfde Azerbeidzjaanse, 
nationalistische gedachtegoed uitdroegen. Bij de eedaflegging zweert de president van een 
seculiere staat trouw aan de grondwet en aan de Koran. In ruil daarvoor voert de religieuze 
afdeling van het land propaganda voor de regering, want deze regeert en handelt nu volgens 
de Islamitische normen en waarden (Valiyev 2005). 

Als gevolg van enkele onverwachte problemen met Iraanse propagandisten en 
christelijke missionarissen, legde de Azerbeidzjaanse president de religieuze gemeenschappen 
enigszins aan banden door ze aan de staatscontrole te onderwerpen. De Islam was in 
Azerbeidzjan dus geïntegreerd in, maar ondergeschikt aan de staat. Religie maakt voor de 
Azeri’s wel deel uit van het dagelijkse leven en hun nationale identiteit, maar ze zijn 
voorlopig niet te vinden voor een samengaan van Kerk en Staat (Valiyev 2005). 

De herleving van de islam heeft in Azerbeidzjan nooit tot een echte radicalisering van 
het politieke bewind geleid. Kotchikian (2005) wijt dit ook aan de nationale, eerder dan een 
religieuze, oriëntatie  van de Azeri’s. Door de etnische banden die de Azeri’s hebben met de 
Turken, namen ze ook het Turkse model van nationalisme en secularisme over. Anderzijds 
merkt hij ook op dat radicale islamitische groeperingen van de Azerbeidzjaanse regering tot 
op heden nooit echt een kans kregen om deel uit te maken van het politieke landschap 
(Kotchikian 2005). 
 
1.4.2. Radicale en religieuze groeperingen in Azerbeidzjan 
 
Na 9/11 werd de samenhang tussen politiek en religie een heet hangijzer dat overal, ook in 
Azerbeidzjan hoog op de politieke agenda genoteerd staat. Azerbeidzjan ligt op een 
strategisch kruispunt van verschillende culturen en religies. Net daarom is het de ideale 
uitvalsbasis voor radicale en religieuze groeperingen die hun invloed willen uitbreiden. 
Volgens Valiyev (2005) komen deze groeperingen uit drie grote richtingen. De grootste 
religieuze exportbasis is ongetwijfeld Iran. De Iraanse moslimbewegingen proberen al jaren in 
de Azerbeidzjaanse maatschappij te infiltreren. De Azerbeidzjaanse overheid was tot nu toe 
niet zo enthousiast over de fundamentalistische leer die deze bewegingen prediken. Het 
regime heeft hen dan ook nooit in hun missie gesteund. Niet enkel  religieuze overwegingen  
lagen aan de basis van deze terughoudendheid, maar ook politieke. Iran wordt door Bakoe 
nog steeds als een ontwikkelingsland gezien, en zowel in de strijd om Nagorno-Karabach, als 
in het dispuut over de juridische status van de Kaspische Zee staan beide landen met hun 
standpunten lijnrecht tegenover elkaar. De Iraanse mullahs worden dan ook regelmatig terug 
de grens overgezet (Vanderscheuren en Zeynalian 2004). 
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 Een andere groep die langzaamaan de Azerbeidzjaanse maatschappij binnensluipt is 
die van de Wahhabis. Om te verklaren waar deze groep vandaan komt moeten we even 
teruggaan in de tijd. Onder Stalin werd er een officiële islam geïnstalleerd in de 
Transkaukasus. De religieuze leiders van deze beweging zouden als tussenpersonen fungeren 
tussen het volk en de communistische leiders, en deze laatste hun ideeën aanvaardbaar maken 
voor de gewone man. Alle religieuze moslimbewegingen werden ondergebracht in een 
organisatie die ‘de Leiding van de Transkaukasische Moslims’ (Управление Мусульман 
Закавказия) genoemd werd. Alle religieuze groeperingen waren ondergeschikt aan deze 
organisatie. De organisatie stelde de leiders aan, organiseerde de ‘haj’ en onderwezen hun 
volgelingen aan de Islamitische Universiteit van Bakoe. Op deze manier had de staat altijd 
een perfect zicht op de activiteiten van de moslimbeweging, en kon ze die bijsturen wanneer 
ze dat wou. Deze organisatie werd in 1944 onverwacht ontbonden, en de leiders van de 
officiële islam werden behoorlijk wantrouwig. Er ontstond een soort ‘onofficiële islam’, 
waarin er zich een verdeling vormde tussen reformisten, zij die de traditionele waarden hoog 
in het vaandel droegen, en traditionalisten, die het niet zo nauw namen met de regels die de 
Koran voorschrijft, en alles graag bij het oude hielden. Deze reformisten werden voor het 
eerst Wahhabis, een term die kwam overgewaaid uit India, genoemd in 1970. Ze stonden in 
de Sovjetunie symbool voor alle moslimactiviteiten die de autoriteiten niet bevielen. De 
Wahhabis verspreidden zich in de jaren zeventig en tachtig vrij snel in de Sovjetunie en de 
latere onafhankelijke staten. 
 Marie Broxup (1994) beschreef hen als “een religieuze en politieke beweging die 
extreem reactionair en nationalistisch is”. Hajji Abdul (2004) is niet te spreken over deze 
groep van moslimfundamentalisten. In zijn boek beschuldigt hij de Wahhabis ervan enkel in 
staat te zijn om dingen te vernielen. Hij wijdt verschillende hoofdstukken aan de voor hem 
onaanvaardbare manier waarop deze moslims hun godsdienst beleven. Er gaan legendes de 
ronde dat Wahhabis Russische soldaten vermoordden, journalisten onthoofdden en 
buitenlanders ontvoerden. In Azerbeidzjan zelf wordt de term vaak gebruikt om te verwijzen 
naar moslims die regelmatig de moskee van Abu Bakr10 bezoeken. Ze worden als 
terroristisch, extremistisch en radicaal bestempeld. Het mag dus duidelijk zijn dat de 
meerderheid van de Azerbeidzjaanse bevolking niet te spreken is over deze religieuze 
fanatiekelingen. Wahhabis zullen zichzelf dan ook nooit openlijk zo noemen, maar zijn te 
herkennen aan hun traditionele opvattingen over onder andere het gebed en vrouwen. Ze 
distantiëren zich bewust van de andere, minder conservatieve moslims (Abdul 2004). 
 Waarom is er nu reden tot bezorgdheid over deze religieuze groep? Ook dit probleem 
heeft een geopolitieke achtergrond. Zowel Turkije als Iran zijn erop gebrand hun politieke 
stempel op het religieuze landschap van Azerbeidzjan te drukken. De Iraniërs kunnen rekenen 
                                                
10 De bouw van deze moskee in Bakoe werd gesponsord door een gemeenschap uit Koeweit die zichzelf “The 
Revival of Islamic Heritage” noemt. De leiders van deze moskee worden ervan verdacht Tsjetsjeense rebellen te 
rekruteren en een voedingsbodem te zijn voor radicale Islamieten. 
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op een zekere solidariteit tussen de Azeri’s op Iraans grondgebied enerzijds en op 
Azerbeidzjaans grondgebied anderzijds. Maar Iran heeft altijd goede banden onderhouden met 
de Azerbeidzjaanse aartsvijand: Armenië. En dan is er ook nog de Azerbeidzjaanse angst dat 
de Iraanse leiders een zekere macht zullen uitoefenen in Azerbeidzjan doordat ze er het 
onderwijs ‘islamiseren’ en de literatuur censureren (Svetochovskij 2004). 
 De Turken zenden op hun beurt regelmatig missionarissen uit, financieren mee de 
bouw van verschillende moskeeën in Azerbeidzjan en delen riante beurzen uit aan studenten 
die in Turkije willen studeren. Zij hebben als doel de soennitische Islam verder in het land te 
verspreiden. De Turken zijn deels in hun opzet geslaagd. Sommige onderwijssystemen en 
media zijn reeds van hun ideeën doordrongen. De reden hiervoor is dat Turkije, in 
tegenstelling tot Iran, door Azerbeidzjan als een rolmodel beschouwd wordt. De Azeri’s 
kunnen zich helemaal vinden in de tolerante houding van de Turkse moslims. De Turkse 
missionarissen vormen dan ook de derde en laatste groep die volgens Valiyev (2005) in 
Azerbeidzjan voet aan de grond proberen te krijgen door hun overtuigingen daarheen te 
exporteren. 
 Het westen is de derde speler die ook al te vaak probeert zijn mening over de 
fundamentalistische islam en haar relatie met het terrorisme in het oosten op te dringen. Maar  
landen zoals Azerbeidzjan hebben zo stilaan hun buik vol van die bemoeienissen. 
Azerbeidzjan wrijft het westen aan dat ze met twee maten en gewichten werken. Enerzijds 
proclameren de westerse leiders dat ze enkel de bedoeling hebben om het democratische 
gedachtegoed te verspreiden in de oosterse landen. Anderzijds kan men er niet naast kijken 
hoe de westerse landen zich verrijken met het exploiteren van de grondstoffen van diezelfde 
landen. Zelf president Aliev benadrukte meermaals dat het westen altijd haar economische 
belangen voorop stelt. Het uitdragen van de democratie zou slechts een dekmantel zijn om 
deze belangen te maskeren. Volgens hem, en met hem een groot deel van de bevolking, 
hebben ze in Azerbeidzjan dus geen lessen te leren van de huichelachtige westerlingen (Fuller 
en Bakir 2007). 

Sofie Bedford (2008) concludeert dat Azerbeidzjan langzaam terugkeert naar een 
staatsgeleide religie, waar staat en kerk toch duidelijk van elkaar gescheiden moeten blijven. 
Zij vreest alleen dat Soennieten en Sjiieten elkaar in de toekomst almaar meer naar het leven 
zullen staan, en dan is het slechts een kwestie van tijd wanneer de bom zal ontploffen. Het 
gebeurde al enkele keren dat de gemoederen hoog opliepen en dat de staat tussenbeide moest 
komen. In Nardaran, een extreem religieus stadje aan de Azerbeidzjaanse kust, braken in 2002 
opstanden uit, na een discussie over wat de inwoners “een inadequaat levenswijze” noemden. 
In december 2003 werd Imam Ibrahimoglu gearresteerd op verdenking van het aanzetten tot 
geweld tegen de regeringsleiders. Hij demonstreerde mee tegen de onregelmatigheden die 
zich voordeden bij de presidentsverkiezingen en liet zich bij zijn lezingen in de moskee altijd 
heel kritisch uit over de regering. Veel moslims luisterden elke vrijdag begeesterd naar zijn 
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preken, en de autoriteiten waren bang dat hij het volk zou aanzetten tot een opstand. Hij wordt 
om die reden dan ook vaak de Azerbeidzjaanse Khomeini genoemd. 

Kotchikian (2005) ziet ook de onverbeterde sociale en economische problemen van 
het land als een oorzaak voor de groeiende groep radicale islamaanhangers. Het overgrote 
deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens, en ziet in de religie een uitweg voor al 
haar zorgen. Ze wonen trouw de diensten in de moskee bij en zijn zeer gevoelig voor de 
propagandistische praatjes van de mullahs. 
 
1.4.3. Azerbeidzjan als voedingsbodem voor terroristen. 
  
In oktober 2007 werden de Amerikaanse en Britse ambassades in Bakoe gesloten. 
Deskundigen waarschuwden dat een terroristische groepering van Salafis11een aanslag 
voorbereidde in de buurt van deze ambassades. De groep werd ontmanteld en de wapens 
werden in beslag genomen. Na onderzoek bleek dat het de bedoeling was om verschillende 
overheidsgebouwen en privé-ondernemingen met de grond gelijk te maken. Hieruit blijkt dat 
ook Azerbeidzjan na de onafhankelijkheid niet gespaard gebleven is van terroristische 
aanslagen. De Raad van Europa boog zich over het probleem en gaf een rapport uit met de 
ervaringen en opmerkingen over het terrorismebeleid van Azerbeidzjan. 
 Terroristische organisaties handelen met verschillende doelen voor ogen. Soms willen 
ze de situatie in een land destabiliseren, willen ze de macht overnemen of eisen ze 
onafhankelijkheid. Azerbeidzjan verloor tijdens de burgeroorlog ongeveer 20% van zijn 
terrein aan Armeniërs, en kan hier dus als voorbeeld gebruikt worden voor die laatste soort 
van terrorisme. Ook in de andere voormalige Sovjetrepublieken, zoals Georgië, Moldavië en 
Rusland, vormt deze agressieve vorm van separatisme een groot probleem. Er wordt van 
uitgegaan dat deze organisaties enkel operationeel kunnen zijn dankzij de steun van 
regeringsleiders. In het geval van Azerbeidzjan is er reeds vele malen bewezen dat de 
Armeense staat actief meewerkt aan terroristische activiteiten op Azerbeidzjaanse bodem. Een 
voorbeeld daarvan is de treinramp van 19 maart 1994 in één van de ondergrondse stations van 
Bakoe. Sadval, een organisatie van separatistische terroristen die vooral actief is in Dagestan, 
eiste de aanslag op, en was zo verantwoordelijk voor de dood van 14 mensen. De zaak werd 
grondig onderzocht door de Azerbeidzjaanse overheid. Uit dat onderzoek bleek dat leden van 
de organisatie een militaire training kregen bij de Armeense Speciale Eenheid. Deze Eenheid 
bedacht ook het hele technische plan voor de aanslag en leverden de explosieven (Council of 
Europe 2002).  

                                                
11 Salafi’s kwamen voor het grootste deel uit Tsjetsjenië en Dagestan, maar breidden na de Russisch- 
Tsjetsjeense  oorlog in 1999 hun invloed uit naar de zuidelijke Kaukasus. Hun extremistische ideeën zijn 
gevaarlijk populair bij de jongere bevolking van Azerbeidzjan. Ze beschuldigen de overheid van incompetentie 
en manipuleren de bevolking. Om die reden startte de Azerbeidzjaanse overheid in 2001 een campagne tegen 
hen. De overheid was bang dat deze beweging sektarische spanningen zou veroorzaken in het land 
(GlobalSecurity.org). 
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 Separatisten plegen niet enkel aanslagen op mensen of gebouwen. Het 
transportnetwerk en de olie- industrie van Azerbeidzjan vormen sinds kort een geliefd doelwit  
voor terroristische verenigingen. Azerbeidzjan is een doorvoerland voor vele producten en 
grondstoffen die vanuit Azië en de Kaukasus Europa moeten bereiken. Niet voor niets 
probeert men daarom de vroegere waardevolle, maar uiterst kwetsbare Zijderoute nieuw leven 
in te blazen. Ook pijpleidingen die het westen van olie en gas moeten voorzien komen niet 
altijd ongeschonden uit de strijd die terroristen voeren tegen de plaatselijke overheid of het 
westen in het algemeen (Council of Europe 2002). Nog voor de Bakoe-Tbilisi-Ceyhan- 
pijpleiding operatief was, werden er al terroristische aanslagen gepland. De Azerbeidzjaanse 
minister van Veiligheid, Namiq Abbasov, verklaarde in een interview dat hij uit goede bron 
vernomen had dat Al-Qaeda plannen smeedde om de pijpleiding te saboteren. De plannen 
werden niet uitgevoerd, maar zaaiden paniek onder de buitenlandse investeerders en de 
plaatselijke bevolking. Het land dat het meeste baat had bij zo’n sabotage, was Iran. Na de 
Amerikaanse invasies in buurlanden Irak en Afghanistan, kreeg de Iraanse overheid het 
benauwd van de militaire eenheden aan haar grenzen. Ze was ook helemaal niet gediend met 
de westerse financiering van een project waar zij geen cent aan zouden verdienen (Luft 2005). 
Maar over deze pijpleiding en haar voor- en tegenstanders hebben we het later in een apart 
hoofdstuk.  
   
1.4.4. Maatregelen en gevolgen 
 
Azerbeidzjan werd al snel een actief lid van de antiterreurbeweging. De overheid zond 
troepen naar Afghanistan en Irak voor vredesoperaties en streed aan de zijde van de VS mee 
tegen Al-Qaeda. De Speciale Eenheid arresteerde reeds 23 internationaal gezochte terroristen 
en leverde ze uit aan de landen van het Midden-Oosten. President Aliev verklaarde zelfs dat 
ze enkele grote vissen uit het terroristische milieu gevangen hadden (Yunusov, 2004). In het 
begin waren de gearresteerden vaak buitenlanders van Arabische origine, maar de laatste jaren 
neemt het aantal etnische Azeri’s onder hen angstaanjagend toe. Dit kan aangetoond worden 
met een voorbeeld uit maart 2005. Toen werd een Azerbeidzjaanse  terroristische beweging 
opgepakt. Ze planden onder andere chemische aanvallen in dicht bevolkte gebieden en 
dreigden ermee Bakoe te bombarderen. De groep Azeri’s eiste van de Azerbeidzjaanse 
regering een afschaffing van het seculaire, democratische regime en de terugtrekking uit de 
antiterreurbeweging (Day.az 2005).  

Volgens sommigen had de Azerbeidzjaanse regering in haar enthousiasme om 
terroristen te vangen, geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen. Volgens diezelfden 
kwam Azerbeidzjan door haar medewerking in de strijd tegen terrorisme op de zwarte lijst 
van landen terecht, waartegen Al-Qaeda grootscheepse terreuraanslagen plande. Valiyev 
(2006) probeert in zijn artikel deze mythes enigszins te ontkrachten. Hij is ervan overtuigd dat 
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terroristische organisaties enkel steden zullen aanvallen die van groot belang zijn in de 
wereld. Bakoe hoort daar tot op heden niet bij. In Azerbeidzjan zijn er ook gewoon te weinig 
strategische doelwitten, die het westen echt pijn kunnen doen. Een ander argument dat de 
angst voor een aanslag kan wegnemen, is dat het hem zeer onwaarschijnlijk lijkt dat Al-Qaeda 
terroristen rekruteert in Azerbeidzjan. De Azeri’s mogen dan wel moslims zijn, ze zijn 
seculier, en slechts een kleine minderheid is fanatiek met zijn godsdienstbeleving bezig 
(Valiyev 2006). 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat men in Azerbeidzjan niets te vrezen heeft. Er werden 
wel degelijk plannen gesmeed om de Britse, Amerikaanse en Israëlische ambassades te 
bombarderen. Ook de gebouwen van de nationale oliemaatschappij, SOCAR, waren reeds het 
doelwit van terroristen. Op regelmatige basis werden ook nog jonge Azeri’s in militaire 
kampen opgeleid om in Tsjetsjenië tegen de Russische troepen te vechten. Maar we mogen 
niet uit het oog verliezen dat de lokale en radicale moslimbewegingen hierbij een grotere 
bedreiging vormen dan internationale terreurbewegingen zoals Al-Qaeda. Daarom moet de 
Azerbeidzjaanse regering snel orde op zaken stellen in de religieuze bewegingen binnen de 
eigen landsgrenzen. Pas wanneer de armoede, werkloosheid en corruptie in het land 
aangepakt worden, zullen de radicale islamieten een kleiner aantal toehoorders en volgelingen 
krijgen (Valiyev 2006). Volgens de Raad van Europa is ook de vluchtelingenpolitiek in 
Azerbeidzjan een heikel punt in deze hele problematiek. Duizenden mensen hebben geen 
papieren en leven als criminelen in de buitenwijken van de grotere steden. Ze zijn slechts 
onderworpen aan de wetten van de straat, en zijn zeer gevoelig voor de praatjes van religieuze 
groeperingen, die hen een beter bestaan beloven (Council of Europe 2002). Alexander 
Chepurin reikt nog andere oplossingen aan. Hij vindt dat de Transkaukasische landen vooral 
moeten samenwerken in hun strijd tegen terrorisme. Wanneer ze dan ook nog hun regionale 
conflicten in Nagorno-Karabach, Abchazië en Zuid-Ossetië vredevol kunnen oplossen, ligt de 
weg naar een aanslagloze en harmonieuze Transkaukasus open. Toch mogen ook de andere 
landen en internationale organisaties hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Het is hun taak 
om druk uit te oefenen op de lokale overheden, zodat die eindelijk werk zullen maken van de 
zwakke plekken in het bestuur (Chepurin 2003). 

NGO’s en buitenlandse bedrijven zijn over de hele wereld een geliefd doelwit voor 
terroristische aanslagen. De schade bleef in Azerbeidzjan beperkt, maar zaken zoals de 
onderschepte aanslag op de nationale oliemaatschappij, doen het investeringsimago van het 
land natuurlijk geen goed. 
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2. Economische hindernissen 
 
2.1 Buitenlandse Directe Investeringen. 
 
Na de onafhankelijkheid, kwam de olie- en gasindustrie van Azerbeidzjan in verval. Er was 
dringend geld nodig om grootse projecten op te zetten. Daarmee zou men de oude velden 
kunnen vernieuwen, en op zoek gaan naar nieuwe bronnen. De Azerbeidzjaanse overheid was 
er snel bij om buitenlandse oliemaatschappijen in haar land uit te nodigen, en kon hen vrij 
makkelijk overtuigen om er te investeren. Opmerkelijk is wel dat de autoriteiten erin geslaagd 
zijn om de controle over de olie- industrie nooit helemaal uit handen te geven. In 1992 lieten 
ze de twee grote nationale oliemaatschappijen, Azerineft en Azneftkimiya samenvloeien tot 
SOCAR. De regering schuift nog altijd mee aan de onderhandelingstafel met de SOCAR-
afgevaardigden  en haar buitenlandse investeerders. Op deze manier slaagt ze erin om 60% 
van de totale olieoutput in eigen handen te houden. 
 In dit deel wordt besproken hoe de Azeri’s erin slaagden om de buitenlandse 
investeerders uit hun hand te laten eten, en zo één van de meest betrouwbare handelspartners 
uit de voormalige Sovjetunie werden. Ze zetten een waterdicht systeem van PSA- contracten12 
op en verkleinden de administratieve rompslomp door ‘one-stop shopping’. Door deze 
investeerder- vriendelijke aanpak boomde de oliesector in Azerbeidzjan als nooit tevoren. Er 
zijn ondertussen meer dan 30 bedrijven actief uit 15 verschillende landen. 
 In 1994 haalde de Azerbeidzjaanse overheid een heel lucratief contract binnen met een 
westers consortium. Dit contract wordt vaak de “deal of the century” genoemd, en is één van 
de meest besproken deals uit de geschiedenis. Er werd een overeenkomst gesloten tussen 
SOCAR en tien westerse oliemaatschappijen uit zes verschillende landen (zie Tabel). Dit 
contract vormde de basis voor een hele boel andere verbintenissen. President Aliev kon er 
vanaf dan bij zijn buurlanden mee uitpakken, dat Azerbeidzjan tot de wereldeconomie was 
toegetreden. De realisatie van dit contract leverde de Azerbeidzjaanse economie miljarden 
dollars op. In dit onderdeel wordt nagegaan hoe deze deal tot stand kwam, en hoe het de 
verdere ontwikkeling van de Azerbeidzjaanse olie- en gasindustrie beïnvloed heeft. 
 Maar terwijl de zakenpartners gulzig op zoek gingen naar almaar meer winst, bleef de 
gewone man in Azerbeidzjan in de kou staan. De olie- dollars leverden de bevolking geen 
hogere levensstandaard op. Ook met het milieu werd geen of nauwelijks gehouden. De olie- 
industrie is één van de meest vervuilende ter wereld, en het milieu heeft hier in de Kaspische 
regio zwaar onder te lijden. Daarom gaan NGO’s samen met de multinationals op zoek naar 
oplossingen om de vervuiling aan te pakken en om Jan Modaal in het economische proces te 
betrekken. Dit loopt niet altijd van een leien dakje, aangezien zulke belerende praktijken in 
deze autoritair geleide staat maar met mondjesmaat worden toegestaan.  

                                                
12 PSA: Product Sharing Agreement 
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2.1.1 De nood aan buitenlands kapitaal. 
 
De olieproductie in Azerbeidzjan daalde tussen 1990 en 1996 met ongeveer 30%. Dit was 
vooral te wijten aan het gebrek aan een goede infrastructuur, de verouderde technieken, en het 
uitblijven van de ontginning van nieuwe olie- of gasvelden. De Azerbeidzjaanse overheid kon 
de  investeringen die moesten gebeuren nooit financieren, dus was er nood aan buitenlands 
kapitaal om de productie terug op peil te krijgen. Dat kapitaal zou niet alleen gebruikt worden 
voor het aanboren van nieuwe bronnen, maar ook voor het exporteren van de opgeboorde olie 
en gas naar de wereldmarkten (Bayulgen 2006). 
 In enkele jaren tijd werden er deals afgesloten met grote internationale olieconcerns. 
Tussen 1994 en 1996 stond Azerbeidzjan in de top 5 van landen met de meeste buitenlandse 
investeringen. Oksan Bayulgen (2006) zoekt in zijn paper naar redenen waarom Azerbeidzjan 
het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rusland, zo goed doet bij de buitenlandse investeerders. 
Beide landen zijn in dezelfde periode overgeschakeld van een plan- naar een markteconomie. 
Toch zijn de verschillen reusachtig. Daar waar Azerbeidzjan het nieuwe paradijs was voor de 
oliemaatschappijen, kregen ze in Rusland maar moeizaam voet aan de grond. 
 Tussen 1990 en 2000 kwam er in Azerbeidzjan nog gemiddeld 450 miljoen dollar per 
jaar binnen aan directe buitenlandse investeringen. Dit gemiddelde daalde na 2004 en 
stagneerde bijna eind 2008 (zie Tabel 2.1). Van die investeringen, vloeide ongeveer 65% af 
naar de energiesector. Door de gigantische investeringen die het AOIC- consortium deed, en 
de verdere ontwikkeling van het Shah-Deniz gasveld stegen de investeringen. 
 De belangrijkste investeerders zijn in de eerste plaats de Verenigde Staten, die iets 
meer dan een vierde van de totale investeringen doen, en het Verenigd Koninkrijk. Ze worden  
gevolgd door Turkije, Noorwegen en Rusland (zie Tabel 2.2). De Verenigde Staten zijn niet 
alleen actief in de energiesector, maar ook in de tabaks- , mijn- en voedingsindustrie. Het 
enorme AOIC- consortium wordt geleid door British Petroleum, dat 34% van het totaal in 
handen heeft, waardoor het Verenigd Koninkrijk op de tweede plaats komt te staan. 
 Volgens Bayulgen (2006) wordt een investeringsklimaat bepaald door twee 
belangrijke factoren. De eerste is het niveau van politieke rivaliteit tussen de voor- en 
tegenstanders van de buitenlandse directe investering. De tweede is de graad van institutionele 
capaciteit voor het reguleren van deze investeringen.  

Een land wordt door Bayulgen (2006) pas aantrekkelijk bevonden door investeerders 
wanneer de overheid een stabiel beleid voert ten opzichte van hen. Politici hebben dus als taak 
om een gunstig investeringsklimaat te creëren, zodat buitenlanders bereid zijn in hun land te 
investeren. Maar de olie- industrie is een nijverheid met veel voor- en tegenstanders. Er zal 
altijd een grote oppositie zijn tegen de buitenlandse olieconcerns, die bestaat uit nationalisten, 
milieuactivisten en plaatselijke zakenlui die zich bedreigd voelen door de voordelen die 
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DBI's13 krijgen van hun overheid. Ze kunnen hun veto stellen tegen  bepaalde beslissingen en 
zo een positieve wijziging van het investeringsklimaat in de weg staan. Ze spelen dus een niet 
te onderschatten rol bij het opstellen van de contracten (Tsebelis 2002). Een bijkomend 
probleem bij deze voormalige Sovjetrepubliek zijn de regionale en administratieve 
gezagshebbers. Zij zien na decennia van macht en autoriteit hun invloed langzaam 
wegsmelten in de nieuwe markteconomie. Deze oppositiegroep zal altijd proberen om een 
zekere druk uit te oefenen op buitenlandse investeerders. 

Met de graad van institutionele capaciteit van een land wordt bedoeld in hoeverre 
politieke partijen, bureaucratische organisaties en pressiegroepen bereid zijn om samen te 
werken en conflicten op te lossen, zonder dat ze hun eigen belangen voorop stellen (Bayulgen 
2006). Een hoge institutionele capaciteit brengt stabiliteit met zich mee in het 
investeringsklimaat en zorgt ervoor dat er een goede communicatie mogelijk is tussen de 
verschillende spelers. 
 In het begin van de jaren negentig was in Azerbeidzjan de politieke competitie volgens 
Bayulgen (2003) laag, en de institutionele capaciteit zwak. De overheid zette daarom een 
kader op van Production-Sharing Agreements (PSA’s). Een goed opgezet PSA-regime zou er 
voor zorgen dat er een regelgevende, financiële, georganiseerde en legale relatie bestaat 
tussen de investeerder en de plaatselijke overheid. Die overheid is dus contractueel aan de 
investeerder gebonden en kan niet onverwacht haar politiek ten opzichte van de investeerder 
wijzigen. De beide partijen gedragen zich hier min of meer als gelijken in een commerciële 
context. Dit is belangrijk omdat er in ontwikkelingslanden vaak nauwelijks of geen wetten en 
instituties zijn die de investeerder beschermen (Bayulgen 2003). 

 Kirsten Bindemann (1999) heeft een paper geschreven over PSAs waarin ze ook 
Azerbeidjzan onder de loep neemt. Zij definieert een PSA als het meest voorkomende 
contracttype in de petroleumindustrie, waarin duidelijke afspraken gemaakt worden tussen 
buitenlandse bedrijven en de plaatselijke overheid omtrent de ontginning en ontwikkeling van 
minerale bronnen. In dat PSA-contract staat dat de overheid de eigenaar blijft van de minerale 
bronnen, maar dat buitenlandse oliemaatschappijen hun technische kennis en financiële 
middelen ter beschikking zullen stellen om die bronnen te ontwikkelen. De oliemaatschappij 
krijgt dan de rechten op een deel van de geproduceerde olie, als vergoeding voor de risico’s 
die ze neemt en de diensten die ze ter beschikking stelt. De overheid blijft de eigenaar van het 
afgewerkte product. Ze kan ook deelnemen aan de verschillende stadia binnen het 
productieproces en controles uitvoeren (Bindemann 1999). 

 
 
 

                                                
13 Directe Buitenlandse Investeringen: Wanneer men direct investeert in de economie van een ander land door 
ofwel daar een bedrijf op te starten, ofwel een bedrijf over te nemen (Schlumberger 2009). 
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2.1.2  Het investeringsklimaat van Azerbeidzjan 
 
Azerbeidzjan is een land in transitie. In de jaren ’90 ging het over van een planeconomie naar 
een markteconomie. Het werd al snel duidelijk dat het land op economisch vlak nog een 
enorm groeipotentieel had. De uitdaging was om er alles uit te halen wat er in zat. De regering 
deed verwoede pogingen om een stabiele economie te creëren. De Azeri’s hebben nog een 
lange weg te gaan, alvorens ze een beduidende rol zullen spelen in de wereldeconomie, maar 
de hervormingen van de laatste jaren zullen hopelijk hun vruchten afwerpen (Verenigde 
Naties 2003). 
 In de eerste jaren na de onafhankelijkheid was het BBP van Azerbeidzjan pijlsnel 
gedaald. Dankzij het efficiënte monetaire beleid van de president en zijn regering kwam het 
land na vijf jaar terug op zijn vroegere niveau. Ze slaagden erin om de koers van de 
munteenheid, de Manta, stabiel te houden en de inflatie overschreed nog zelden de grens van 
2%. Aan het begin van de eeuwwisseling werd ook nog het ‘State Oil Fund Of Azerbaijan’ 
(SOFAZ)14 opgericht om de macro-economische stabiliteit te behouden (Verenigde Naties 
2003). 
 De uitdaging voor Azerbeidzjan zit hem in het ontplooien van andere sectoren dan die 
van olie en gas. De olie- en gasindustrie maakt zo’n 90% uit van de Azerbeidzjaanse 
economie. Maar deze sector houdt heel wat risico’s in, en de energievoorraad is niet oneindig. 
Toch is investeren in onder andere de metallurgie geen evidentie. Er doen zich enorm veel 
problemen voor met belastingen, corruptie, bureaucratie, een onderontwikkelde  
infrastructuur,…De Azerbeidzjaanse regering nam daarom al drie belangrijke maatregelen om 
de economische groei in alle sectoren te stimuleren. 
 Ten eerste tekende de president  in 2000 een nieuwe wet rond de privatisatie van 
vroeger staatsbedrijven. Meer dan 450 ondernemingen werden op de markt gebracht, en 
stonden open voor herstructureringen, een nieuw management en een meer marktgerichte 
aanpak. Het ging hier onder andere over bedrijven uit de metaal- en elektriciteitssector en de 
nationale luchtvaartmaatschappij AZAC. Vervolgens werd ook de financiële sector hervormd. 
De twee grote staatsbanken, ‘International Bank of Azerbaijan’ en ‘United Universal Bank’, 
werden op hun beurt geprivatiseerd. Er kwamen ook heel wat buitenlandse en lokale banken 
bij. Als laatste werden er ook structurele hervormingen doorgevoerd. De economie moest 
meer marktgericht worden, en daarom werden met het ‘Poverty Reduction and Growth 
Facility’ programma onder andere de corruptie, het juridische systeem en  de bureaucratie 
aangepakt. De regering stelde zich als doel om ook het ‘World Bank’s Structural Adjustment 

                                                
14 SOFAZ werd opgericht om de macro-economische stabiliteit van het land te bewaren. Dit deden ze onder 
andere door met winsten uit de energiesector de andere sectoren te stimuleren, zodat het land niet afhankelijk 
zou blijven van inkomsten uit de olie-industrie. (oilfund.az). 
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Credit’15 programma af te werken. Wanneer deze doelstelling bereikt zou zijn, dan zou ook 
het investeringsklimaat van Azerbeidzjan er gunstiger uitzien (Country Commercial Guide 
2008). 
 Het gevoerde PSA- beleid in een land, is volgens Bayulgen (2006) dan weer een goede 
meetstaaf voor de stabiliteit en de aantrekkelijkheid van het investeringsmilieu. In het PSA 
staan de rechten en plichten van de staat aan de ene kant, en de investeerder aan de andere 
kant, duidelijk vermeld. De beide partijen zijn gebonden aan de contractuele verplichtingen en 
dus elkaars gelijke in deze commerciële context. Daar komt bij dat alles wat in het contract 
staat door de jaren heen gegarandeerd onveranderd blijft. Dat zorgt voor een gevoel van 
zekerheid bij de buitenlandse investeerders en beperkt de te nemen risico’s. 
 Dat maakt dat politici en buitenlandse investeerders er een nauwe band hebben met 
elkaar. Van politici is eigenlijk geen sprake. De president, vanaf 1993 Heidar Aliev, en in 
2003 opgevolgd door  zijn zoon Ilham, is een autocraat, en neemt alle beslissingen zelf. De 
wetgevende en rechterlijke macht zijn volledig aan zijn macht ondergeschikt. Enkel de 
raadgevers van de president spelen een beduidende rol in het onderhandelingsproces tussen 
buitenlandse oliemaatschappijen en het plaatselijke landsbestuur. Deze manier van regeren 
wordt door niemand in vraag gesteld of bekritiseerd. In ruil voor deze loyaliteit, slagen de 
aanhangers en naasten van de president erin regelmatig begeerde contracten in de wacht te 
slepen, promotie te maken, of genieten ze een bijzonder gunstig belastingstarief. Ook de 
familieleden van de president bekleden vaak hogere functies in bedrijven dan de doorsnee 
Azeri. Zo was Ilham Aliev ooit vicepresident van de nationale Azerbeidjaanse 
oliemaatschappij SOCAR16. Het komt er dus op neer dat de president en zijn entourage op 
geen enkele manier gecontroleerd wordt. Dit kleine clubje van machtshebbers onderhandelt 
altijd rechtstreeks met de investeerders, die op deze manier een administratieve rompslomp 
omzeilen. Bayulgen (2006) noemt dit in zijn paper een “one-stop shopping” voor 
investeerders. Zij hebben namelijk in één stap directe toegang tot de macht van een kleine, 
geconcentreerde elite.   
 De Azerbeidzjaanse oliesector wordt al sinds de onafhankelijkheid sterk gecontroleerd 
door de president en zijn vertrouwelingen. SOCAR heeft een monopolie in de olie- industrie 
van Azerbeidzjan. Er werken zo’n 80.000 mensen en het staatsbedrijf heeft een grote mate 
van autonomie binnen de oliesector. Zij spelen altijd een sleutelrol bij het afsluiten van 
contracten. Het zijn zij, en niet het Ministerie voor Buitenlandse Economische Relaties, die 
met de buitenlandse oliemaatschappijen onderhandelen over de voorwaarden van een PSA- 
contract (Skagen 1997). De leiders van het staatsbedrijf komen altijd al uit de vriendenkring 

                                                
15 Dankzij dit programma kunnen regeringen van ontwikkelingslanden leningen krijgen bij de wereldbank, om 
zo de armoede in hun land bestrijden. De wereldbank eist wel van haar cliënt dat ze structurele aanpassingen 
uitvoert, zoals het aanpakken van de corruptie en het privatiseren van overheidsdiensten (Worldbank.org). 
16 SOCAR: State Oil Company of Azerbaijan Republic, is opgericht in 1992 als staatsbedrijf dat samen met 
westerse oliemaatschappijen instaat voor een groot deel van de olie-en gasproductie van Azerbeidzjan (socar.az). 
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van de president, en onderhandelen rechtstreeks met hem over nieuwe contracten en 
akkoorden. Zo moeten aanvragen van buitenlandse maatschappijen om in de Azerbeidzjaanse 
oliesector te investeren geen al te lange weg afleggen. Op enkele dagen tijd wordt dus op een 
snelle en efficiënte manier een contract afgesloten tussen de investeerder en de overheid. 
Onderhandelingen tussen internationale investeerders en SOCAR kunnen enkel plaatshebben 
met de toestemming van de president. Hij woont de onderhandelingen bij en vraagt het 
Petrochemische Departement van de staat om samen met enkele belastingsadviseurs en 
advocaten, een technische en juridische onderzoek uit te voeren. Vervolgens wordt het 
voorlopige contract naar de Parlementaire Commissie voor Minerale Bronnen, Energie en 
Ecologie verzonden, waar vertegenwoordigers voor of tegen het toekomstige akkoord kunnen 
stemmen. Zowel het Petrochemische Departement als de Parlementaire Commissie 
veranderen niets wezenlijk aan de blauwdruk van het contract. De president moet dan enkel 
nog zijn handtekening plaatsen, en het contract is een feit (Bayulgen 2006).  
 We kunnen dus concluderen dat enkel de president en een drietal afgevaardigden van 
SOCAR een inbreng hebben aan de onderhandelingstafel. Pressiegroepen of oppositiepartijen 
kunnen geen druk uitoefenen op de onderhandelaars. Dat brengt met zich mee dat 
investeerders ook aan niemand verantwoording moeten afleggen over hun intenties. Zolang 
zij goede relaties onderhouden met de president en zijn intimi, zullen die hun belangen 
verdedigen. Investeerders steunen zo dus vaak het dictatoriale regime van de president. De 
directeur van Exxon zei over president Aliev zelfs het volgende: “He is a very smart and far-
sighted individual”(Marshall 1999). 

Investeren in Azerbeidzjan heeft dus voordelen. De olie- en gasreserves worden vrij 
groot ingeschat, en er vallen naar alle waarschijnlijkheid nog heel wat bronnen te ontdekken. 
Maar door zijn aangename klimaat, is Azerbeidzjan ook het land bij uitstek om te investeren 
in de ontwikkeling van de landbouw. Op de site van de Verenigde Naties lezen we dat Azeri’s 
bijzonder hoog opgeleide en harde werkers zijn. Daarnaast vormt Azerbeidzjan de doorgang 
tussen noord en zuid enerzijds, en oost en west anderzijds. Het ligt in het midden tussen 
Rusland en het Midden-Oosten, en Centraal-Azië en Europa. En om af te sluiten: de 
Azerbeidzjaanse regering heeft reeds bewezen dat het pogingen doet om het de buitenlandse 
geldschieters naar de zin te maken (Umurzakov 2003).  
 Toch is het voor de buitenlandse bedrijven niet altijd rozengeur en maneschijn. De 
nadelen hebben vooral te maken met de instabiliteit van de regio. Deze problemen werden 
reeds in het eerste deel van deze thesis besproken. Ten tweede is de infrastructuur, vaak een 
overblijfsel uit de Sovjetperiode, in een erbarmelijke staat. Azerbeidzjan beschikt dan wel 
over enorme energievoorraden, er is al meermaals gebleken dat het transport van die olie en 
gas naar de wereldmarkten geen sinecure is (Baker & Mamedov 1998). 
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2.1.3 “The Contract of the Century” 
 
Op 20 september 1994 werd in Bakoe na 3,5 jaar zwaar onderhandelen eindelijk één van de 
grootste en belangrijkste PSA- contracten uit de geschiedenis getekend. Dit contract zou het 
politieke en economische landschap van Azerbeidzjan volledig veranderen. John Brown, de 
manager van British Petroleum Exploration zei het volgende over het contract: “The 
investments will open new possibilities for Azerbaijan and will ensure thousands of 
occupations for all people. It will be one of the greatest projects in the history of 
Azerbaijan”(Brown 1994, geciteerd in Sagheb & Javadi). 
Er was een nieuwe olieboom in de maak, die voor Azerbeidzjan de grote comeback moest 
worden op het energietoneel. President Aliev was op de ceremonie in zijn nopjes, en zei in 
zijn speech dat Azerbeidzjan en het Azerische volk eindelijk welvarend zouden worden 
dankzij de energievoorraden van zijn land (Sagheb en Javadi 1994). 
 Het contract hield een investering in van om en bij de 7,4 miljard dollar, gespreid over 
30 jaar, in drie grote offshore olievelden van Azerbeidzjan. Het betrof het Guneshli-, Azeri- 
en Chiragveld (zie Fig 1.4). De ruwe olie uit deze velden is bijzonder interessant, want ze zou 
van de lichtste soort ter wereld zijn17. Dat wil zeggen dat het een stuk goedkoper is om deze 
olie te raffineren. Verder werd in het contract afgesproken dat er in de eerste 18 maanden 
ongeveer 40.000 vaten per dag zouden opgepompt worden. Dit zou toenemen tot 80.000 in de 
daaropvolgende jaren, om na 10 jaar uiteindelijk een 700.000 vaten per dag te bereiken.  
 De Azerbeidzjaanse regering zou met 80% van de winst gaan lopen, uitgekeerd in een 
combinatie van cash en SOCAR- aandelen. De andere 20% was dan te verdelen onder de 
overige leden van het consortium. BP was in het consortium de grootste geldschieter. Lukoil 
werd er volgens Baev (2004) eerder bij betrokken in de hoop de Russen niet voor het hoofd te 
stoten met deze deal. Onder de andere leden van het consortium zouden ook de overige 
SOCAR- aandelen verdeeld worden. De precieze winstverdeling was natuurlijk nog 
afhankelijk van het uiteindelijke aantal opgepompte vaten en de olieprijzen op dat moment. 
De regering kreeg ook nog een royale bonus toegestopt van 300 miljoen dollar, uit dank voor 
het afsluiten van dit contract. 
 De buitenlandse investeerders namen hier wel een gigantisch risico. Er was nog 
helemaal geen oplossing bedacht om de opgepompte olie ook naar het westen te 
transporteren. In het contract werd afgesproken dat er binnen de 54 maanden een pijpleiding 
zou aangelegd worden om dit euvel te verhelpen. President Aliev stelde vrijwel onmiddellijk 
voor om een pijpleiding aan te leggen die via het bevriende Turkije de Middellandse Zee zou 
bereiken. Daar kon men aansluiten op de Iraaks-Turkse leiding. Er dook wel een lastige 
kwestie op. Azerbeidzjan en Turkije grenzen helemaal niet aan elkaar. De Azerbeidzjaanse 
                                                
17 De lichtheid wordt gemeten aan de hand van de API gravitatie. Dit is de American Petroleum Institute 
gravitatiemethode, en die wordt gebruikt om te meten hoe zwaar of licht de olie is in vergelijking met water 
(Department of Energy). 
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exclave Nachitsjevan grenst wel aan Turkije, maar de pijpleiding zou dan onvermijdelijk eerst 
over Armeens of Iraans grondgebied moeten passeren. Dus was er ofwel een vredesverdrag 
met Armenië nodig, ofwel een sluitend akkoord met Iran (Sagheb & Javadi 1994). 
 Dan bleven nog een Georgische en een Iraanse route over. Over die eerste kon zeker 
een consensus bereikt worden. Er zou een oudere pijpleiding gerestaureerd worden die de olie 
tot de Zwarte Zee zou transporteren. Maar dit was zeker geen stabiele route. Er woedde in 
Georgië een hevige burgeroorlog, en men vreesde dat separatisten de leiding als doelwit 
zouden gebruiken. Dan bleef nog de Iraanse route over. In Iran kon men de olie verder 
transporteren naar het westen via de pijpleidingen uit de Perzische Golf. De VS tekende 
hiertegen echter bezwaar aan. Aangezien zij de grote geldschieters waren, zou deze leiding 
zonder hun steun  niet gefinancierd raken. Ook de andere leden van het consortium zagen in 
Iran een weinig betrouwbare en geloofwaardige partner. Iran stelde vervolgens voor om olie 
te wisselen. De Azerbeidzjaanse olie kon ofwel in het noorden van Iran geconsumeerd 
worden, ofwel zou Iran per vat Azerbeidzjaanse olie, een vat Iraanse olie naar het westen 
exporteren. Kazachstan had al zo’n deal met Iran, en het was een mogelijke oplossing voor de 
eerste jaren. Toch moest er op langere termijn hoe dan ook een pijpleiding komen. Even leek 
het er dus op dat er nu wel geld was om de olie uit de grond te halen, maar dat ze niet 
getransporteerd kon worden (Sagheb & Javadi 1994). 
 Dit was buiten Rusland gerekend. Lukoil maakte ook deel uit van het consortium. Zij 
verkozen natuurlijk een transport over Russisch territorium. Daarvoor moest enkel de 
verouderde pijpleiding van Bakoe naar de haven van Novorossijsk aan de Zwarte Zee 
opgekalefaterd worden. De andere leden van het consortium stonden nogal sceptisch 
tegenover deze idee. Lukoil had deze pijpleiding ook al aan Chevron, dat actief is in 
Kazachstan, toegewezen. Dit zorgde ervoor dat er plots donkere wolken boven het contract 
hingen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde de Azerbeidzjaanse 
regering dat deze de Russische belangen niet buiten beschouwing kon laten. Officieel was de 
verklaring dat, “unilateral actions, especially on resources and the Caspian Sea, contradict 
international law and risk damaging the ecological system of the sea” (G. Karasin, geciteerd 
in Sagheb en Javadi, 1994). Hier is de discussie over de legale status van de Kaspische Zee 
ongetwijfeld losgebarsten. De Russen schreven zelfs een brief naar de Secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties, waarin stond dat zij vonden dat de landen rond de Kaspische Zee niet 
zomaar aanspraak konden maken op een deel van de zee en haar bronnen. Daarin verwezen ze 
ook terug naar de verdragen van 1921 en 1940 tussen het toenmalige Perzische en Russische 
Rijk (zie eerste deel). Ze eindigden hun brief met een waarschuwing aan de Azerbeidzjaanse 
regering. Ze maanden de Azeri’s aan verdere ontginning van energiebronnen te stoppen. 
Indien zij dit niet deden, zouden de Russen zich genoodzaakt voelen stappen te ondernemen 
(Sagheb en Javadi 1994). 
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 Doordat Lukoil deel uitmaakte van het consortium, was de buitenwereld verbaasd over 
de uitlatingen van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Lukoil was op dat 
moment nog in staatshanden, dus het Kremlin was van alle onderhandelingen en afspraken op 
de hoogte. Een verklaring voor de vijandige uitspraken kan gevonden worden in de 
verdeeldheid die op dat moment in Moskou heerste tussen enerzijds de oude Sovjetleiders en 
anderzijds de nieuwe, liberalere garde van gezagshebbers. Bayulgen (2006) toonde eerder al 
aan dat Rusland niet bepaald een voorloper was in het openstellen van zijn markt voor 
buitenlandse investeerders. De Russen verslikten zich behoorlijk, wanneer ze zagen dat de 
vroegere bondgenoot nu al met de westerse vijand meeheulde. Het kapitalisme, dat ze 
jarenlang samen hadden bestreden, had nu al de zuidelijke grens van Rusland bereikt. Daar 
kwam nog eens bij dat de Russen net in die periode tegen een oorlog in Tsjetsjenië aankeken. 
De Russen waren duidelijk nerveus en zagen de buitenlandse oliemaatschappijen liever 
vertrekken (Baev 2004). Ze waren niet de enigen die zich bedreigd voelden. Ook Iran keek 
met argusogen toe, hoe de westerse invloed in de Kaspische regio toenam (Sagheb en Javadi 
1994). 
 De relatie tussen Azerbeidzjan en de VS was op dat moment nog niet helemaal 
duidelijk. De twee groeiden naar elkaar toe, nadat de Amerikaanse minister voor Buitenlandse 
Zaken, Madeleine Albright, verklaarde dat ze Azerbeidzjan onvoorwaardelijk zou steunen 
tegen de dreigementen van Rusland. Ze vond  het niet kunnen dat Rusland druk uitoefende op 
landen, die niet langer tot de USSR behoorden. Een verdeling in invloedssferen zou door haar 
niet meer getolereerd worden. 
 President Aliev slaagde er in 1994 dus voor het eerst in om een evenwicht te vinden 
tussen de botsende belangen van de buitenlandse investeerders. Ondanks de rel die Rusland 
schopte, slaagde hij erin het contract tot uitvoering te brengen. Hij hield rekening met de 
voorkeuren van de investeerders, en bezorgde zijn land economische stabiliteit en 
soevereiniteit (Sagheb en Javadi 1994). In het eerste decennium van het contract bleef een 
spectaculaire groei van de Azerbeidzjaanse economie weliswaar uit. Het leek alsof de doos 
van Pandora geopend was, en de regionale en geopolitieke conflicten volgden elkaar in een 
sneltreinvaart op. In het tweede decennium kwam de energie-export dan toch van de grond. 
De BTC- pijpleiding werd operatief, en de geopolitieke spanningen  verdwenen naar de 
achtergrond. Althans, daar leek het toch op. Rusland hield zich aan het begin van de 21ste 
eeuw opvallend afzijdig (Baev 2004). In augustus 2008 bleek dat ‘de beer’ enkel 
ingedommeld was, en klaarstond om opnieuw uit te halen wanneer men hem negeerde.  

Pas wanneer de landen uit de Kaspische regio zullen inzien dat ze door samenwerking 
meer bereiken, dan door mekaar naar het leven te staan, zullen ze klaar zijn om echt tot de 
wereldeconomie toe te treden. Er is nog een hele waslijst aan conflicten en onenigheden die 
eerst opgelost en uitgeklaard moeten worden, alvorens investeerders hier zorgeloos kapitaal 
zullen injecteren. 
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2.1.4 Desastreuze gevolgen voor mens en milieu 
 
De Kaspische Zee heeft vele geslepen zakenmannen en politieke leiders schandalig rijk 
gemaakt, heeft de spanningen in de hele regio tot een hoogtepunt gedreven en het land op de 
economische kaart gezet. Dit was mogelijk door de markthervormingen in de jaren ’90 en de 
snelle privatisatie van de energiesector. Kortom: de regering is in haar opzet om Directe 
Buitenlandse Investeringen aan te trekken zeker geslaagd (Karagiannis 2002). Maar de 
omvangrijke winsten leidden niet tot een beter levensstandaard van de gewone Azerische man 
of vrouw. De menselijke habitat had op verschillende manier onder de ‘boomende’ oliesector 
te lijden. Ook het milieu werd niet gespaard. NGO’s doen in de 21ste eeuw ook in 
Azerbeidzjan hun best om de zakenlui en de gewone mens ervan bewust te maken dat we 
voorzichtiger met ons milieu moeten omspringen. Mikhail Molchanov (2006) heeft 
onderzocht welke nadelen aan de éénzijdige economische aanpak van de Azerbeidzjaanse 
regering verbonden zijn. Het is reeds bewezen dat snel groeiende economieën extra gevoelig 
zijn voor de sociale en economische ontwrichtingen en minder beschermd zijn tegen 
eventuele misbruiken door multinationals. Even vaak vergeet de regering in haar 
investeringsroes het gewone volk. 
Benjamin Barber (2004) zegt hierover het volgende: 
  

We have globalized our market institutions-markets in capital, markets in goods, markets in 
commodities, markets in labor, markets in currency-but we have hardly begun even to think 
about globalizing our politics: that civic and democratic envelope of free institutions in which, 
for the last hundred years, capitalism has grown up and been founded, and in which markets 
and their contradictions have been tempered and moderated. (Geciteerd in Molchanov 2006) 

 
 De productiviteit en de levensstandaard zijn in Azerbeidzjan lager dan voor de 
onafhankelijkheid. Doordat de nadruk vooral op de energiesector ligt, ontbreekt het er aan 
industriële diversiteit. De traditionele handel gaat verloren, en door vervuiling wordt veel 
landbouwgrond onbruikbaar. Daardoor vallen vele mensen zonder werk, en kunnen ze niet 
langer in hun levensonderhoud voorzien. Het doel van de NGO’s is om de samenwerking 
tussen de regering, de zakenlui en de gewone mensen te verbeteren. Tot nu toe waren de arme 
inwoners van Azerbeidzjan nooit een prioriteit voor de president, met zijn onverzadigbare 
honger naar investeringen. Het is de bedoeling van de NGO’s om de westerse 
oliemaatschappijen attent te maken op hun schadelijke praktijken, en samen met hen naar een 
oplossing te zoeken. 
 De Azeri’s beschikken niet over de financiële middelen om de zwakke plekken in de 
maatschappij, zoals onderwijs en gezondheidszorg, zelf aan te pakken. Daarom werd aan 
onder andere BP-Amoco gevraagd om mee projecten te ondersteunen die de maatschappelijke 
situatie moesten veranderen. Zij investeren nu ondermeer in maatschappelijke en natuur-
projecten in regio’s langs de pijpleidingen. Ze financierden reeds de uitrusting van scholen en 



 
 

41 

deelden beurzen uit aan Azerbeidzjaanse studenten die in het buitenland wilden studeren. 
Buitenlandse NGO’s helpen bij het coördineren van nieuwe, lokale NGO’s (Molchanov 
2006).  

De ontginning van olie en gas heeft ook heel wat ecologische rampen tot gevolg. De 
Kaspische Zee beschikt over een uniek ecosysteem, waar enkele zeldzame vissen en vogels 
hun thuishaven hebben. Maar sinds begin de jaren ’90 gaat het achteruit met de biodiversiteit 
die de zee herbergt. 
 De zeespiegel steeg in de jaren ’90 op onverklaarbare wijze drie meter. 
Landbouwgronden en boorplatformen overstroomden regelmatig, maar niemand kon het 
probleem verhelpen. Even mysterieus als de zeespiegel enkele jaren geleden begon te stijgen, 
daalt hij nu opnieuw. Deze veranderingen tasten het onderwaterleven aan. Kleinere vissen 
kunnen deze schommelingen niet verdragen, en sterven langzaam uit (Winstone & Young 
2005). 
 Dit is natuurlijk niet het grootste probleem waar de Kaspische Zee mee te kampen 
krijgt. De boorplatformen, raffinaderijen, productie-infrastructuur en pijpleidingen vervuilen 
het water en de kust. De Wolga en de Oeral, twee sterk vervuilde rivieren, lozen ook heel wat 
afvalwater uit de industrie in de Kaspische Zee. Vervolgens zijn er ook nog de demografische 
druk langs de Kaspische kust, en de illegale visserij. Steeds meer mensen kiezen ervoor om 
aan de kust te gaan wonen. Hun afvalwater wordt niet gezuiverd, en ze leven vaak van de 
visvangst (Winstone & Young 2005).  

De Kaspische Zee herbergt naar schatting ongeveer 90 procent van alle steur uit de 
wereld. Door vervuiling en schommelingen van het waterpeil werd de vis even met uitsterven 
bedreigd. Het grootste gevaar voor de slinkende steurpopulatie is echter de illegale visvangst. 
Kaviaar, het zwarte goud, is nog steeds erg gegeerd op de internationale markten, en de 
georganiseerde misdaad doet er gouden zaken mee. De habitat van deze vis werd ook nog 
eens verstoord toen ingenieurs dammen bouwden langs de Kaspische rivieren. Door 
vervuiling dringen giftige stoffen binnen in de organen van de steur, waardoor het 
voortplanten almaar moeizamer verloopt. De populatie neemt nog steeds af, en zal 
waarschijnlijk uiteindelijk verdwijnen (Caspian Environment Programme 2002). 

Een ander dier dat met uitsterven bedreigd is, is de Kaspische zeehond. Hij heeft zich 
de laatste jaren enigszins aangepast aan de veranderende levensomstandigheden, maar de 
populatie is in tien jaar tijd voor meer dan de helft gehalveerd. Eerst werd er op hem gejaagd, 
nu doet de vervuiling hem de das om. Ze gaan ten onder aan de zware metalen en organische 
pesticiden, zoals DDT, die in het water terecht komen. De vrouwtjes worden door deze 
stoffen onvruchtbaar, waardoor de populatie afneemt. Ook de zoektocht naar voedsel wordt 
zwaarder, aangezien ook de kleine visjes door vervuiling verdwijnen (Pagnamenta 2006). 

Azerbeidzjan legt sinds kort richtlijnen op voor de olie- en gasindustrie, die 
vergelijkbaar zijn met die van de Noordzee. In de meest recente PSA’s moeten 
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oliemaatschappijen beloven om de vervuiling tot een minimum te beperken (Caspian 
Environment Programme 2002). 
 
2.2 Mogelijke transportroutes 
 
De Kaspische Zee is een zogenaamde “landlocked region”. Dit wil zeggen dat de zee volledig 
door land omgeven wordt. Dat brengt met zich mee dat de olie en gas uit de Kaspische Zee 
niet over water naar het westen verscheept kan worden. Daarom moeten er pijpleidingen 
aangelegd worden (zie Tabel 2.3). Het probleem met deze leidingen is dat ze een heel aantal 
landen moeten doorkruisen, alvorens ze West-Europa bereiken. Dit maakt het niet alleen 
technisch gecompliceerd, men is ook bezorgd over de veiligheid en betrouwbaarheid van 
zulke leidingen. Deze lopen namelijk door zeer onstabiele regio’s, waardoor ze erg kwetsbaar 
worden voor aanslagen. Daar komt nog bij dat de exportkosten op deze manier heel erg hoog 
kunnen oplopen. 
 
2.1.1 De Bulgaarse en Roemeense route 
 
De eerste mogelijkheid is om de olie en het gas via één van de Bulgaarse havens verder naar 
West-Europa te verschepen. De olie moet dan eerst naar de Zwarte Zee- kust van Georgië 
getransporteerd worden. Vervolgens zijn er twee opties. Ofwel wordt er een pijpleiding 
aangelegd die de olie vanuit Georgië onder de Zwarte Zee verder vervoert naar Burgas, de 
grootste haven van Bulgarije, ofwel wordt de olie in Georgië op schepen geladen, om zo de 
Zwarte Zee over te steken en diezelfde haven te bereiken. In Burgas zou een pijpleiding 
moeten vertrekken die verbonden is met de haven van Alexandropolis in Griekenland (Joseph 
1999). De aanleg van deze pijpleiding, ook wel de Trans-Balkan Pijpleiding genoemd, werd 
al door Rusland gepland in 1993, maar werd telkens opnieuw op de lange baan geschoven. 
Uiteindelijk zullen de werken pas eind dit jaar beginnen, en wordt voorspeld dat de leiding 
pas tegen 2011 operationeel zal zijn (Tsakiris 2007). 
Een andere mogelijkheid is om de energie naar de Roemeense haven Constanta te 
transporteren, vanwaar de Pan-Europese pijpleiding vertrekt, die via Servië, Kroatië en 
Slovenië naar Italië loopt. Deze pijpleiding zou pas operationeel zijn in 2012. In Italië wordt 
deze leiding dan aangesloten op de Transalpine Pijpleiding. Deze beide opties zijn echter 
enkel mogelijk op kleine schaal. De kosten voor het onderhouden van al deze leidingen 
zouden te hoog oplopen, en de aanleg van een onderwaterleiding zou niet alleen veel kosten, 
het zou ook nog enkele jaren in beslag nemen alvorens ze operationeel zou zijn. Deze route is 
dus enkel aanvaardbaar als tijdelijke oplossing (Peimani 2001). 
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2.1.2 De Turkse route 
 
Via Turkije kunnen de Azerbeidzjaanse olie en gas de internationale wateren bereiken. Deze 
route wordt door de VS verkozen (KM). Dat wil weliswaar niet zeggen dat dit ook 
weldegelijk de beste, of veiligste route is. Peimani (2001) heeft zo zijn twijfels bij de keuze 
van de VS. Volgens hem voldoet deze route niet aan de vereisten van een lange-termijn 
onderneming. Hij vindt dit geen duurzame, betrouwbare of winstgevende route. Het verkiezen 
van Turkije boven Iran of Rusland is een puur politieke beslissing geweest, waarbij de 
economische overwegingen niet van tel waren. De keuze van de VS zal gevolgen hebben voor 
alle oliemaatschappijen die in Azerbeidzjan, en bij uitbreiding de hele Kaspische regio, actief 
zijn. Peimani (2001) legt in zijn boek uit waarom Turkije volgens hem niet noodzakelijk het 
beste transitland is. 
 Om Turkije te bereiken, moet de leiding natuurlijk nog enkele andere landen 
doorkruisen. Turkije en Azerbeidzjan zijn geen buurlanden, waardoor Azerbeidzjan moet 
kiezen tussen Armenië, Georgië, Rusland en Iran als eerste transitland. Met Armenië heeft 
Azerbeidzjan een onopgelost territoriaal conflict. Iran en Rusland zijn eigenlijk geen optie 
voor de buitenlandse oliemaatschappijen, wegens hun onbetrouwbaarheid. Dan blijft enkel 
Georgië over. Dit land heeft goede banden met zowel Azerbeidzjan als Turkije, dus dit mag 
geen probleem opleveren. Deze route is wel bijzonder omslachtig: de leiding maakt een 
ommetje, waardoor ze zo’n 1760 km lang wordt. Dit zal hoge kosten met zich meebrengen 
met betrekking tot het onderhoud en eventuele reparaties (SOCAR 2004). 
 Ten tweede is Peimani (2001) ongerust over de veiligheid en betrouwbaarheid van 
deze route. Instabiliteit binnen de transitlanden kan de export belemmeren, waardoor de 
oliemaatschappijen verliezen kunnen lijden. Die onstabiele transitlanden zijn dan om te 
beginnen Azerbeidzjan zelf, dat de olie ook nog van Bakoe, aan de Kaspische kust, naar de 
Georgische grens moet krijgen, Georgië en Turkije. 
  
a) Azerbeidzjan 
In Azerbeidzjan krijgt men eerst en vooral te maken met de Armeense enclave in Nagorno-
Karabach. Het ontstaan van dat problemen werd in het eerste hoofdstuk reeds volledig uit de 
doeken gedaan. Als gevolg van dit onopgeloste dispuut, is de angst voor het uitbreken van 
plotselinge onlusten groot. Er is in deze regio zoveel haat voelbaar, dat de stap naar 
massamoorden of een genocide snel gezet zal zijn. 
 Ten tweede zijn er in Azerbeidzjan behoorlijk wat separatistische bewegingen actief. 
Azerbeidzjan maakte ooit deel uit van Iran. De Azeri’s uit beide landen hebben dus een 
gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur. Azerbeidzjan is zelfs tijdens het sovjetbewind 
nooit echt in de Slavische wereld geïntegreerd. Daardoor bestaat bij sommige Azerische 
bevolkingsgroepen het verlangen om ooit terug met Iran herenigd te worden. Daar komt bij 
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dat de bevolking in Azerbeidzjan steeds meer haar ontevredenheid uit over het inefficiënte en 
corrupte beleid van haar land. In de autonome republiek Nachitsjevan, is de affiniteit voor hun 
buurland zo mogelijk nog groter. Tijdens de burgeroorlog werd de republiek door Armeense 
blokkades volledig van Azerbeidzjan afgesneden. Iran was de redder in nood, en voorzag de 
Azerische bevolking in deze moeilijke tijden van levensmiddelen (de Waal 2003). 
 De relatie van Azerbeidzjan met Iran was dus vriendschappelijk. Dit veranderde echter 
toen Iran door het AOIC geweigerd werd als transitland voor de Kaspische energie. 
Azerbeidzjan probeerde de situatie nog recht te trekken door Iran een aandeel te geven in de 
ontwikkeling van energiebronnen waar geen Amerikaanse oliemaatschappijen bij betrokken 
waren. Maar het kwaad was reeds geschied, en de landen hadden vanaf dan ook over de 
andere geopolitieke problemen in de regio onoverbrugbare meningsverschillen. 
 Iran is, in tegenstelling tot Azerbeidzjan, geen seculiere staat. Religie en politiek zijn 
er onlosmakelijk met elkaar verbonden, en het was nog maar de vraag of de Azerbeidzjaanse 
bevolking daar mee zou kunnen leven. Daarop ontstonden er reformistische groeperingen die 
op een liberalere staat aandrongen. Ze willen het voor de bevolking van Azerbeidzjan 
aanvaardbaarder maken om zich met de Iraniërs te herenigen. In Nachitsjevan en in de 
Perzisch sprekende Talish-regio zijn deze bewegingen bijzonder populair. Het aantal 
aanhangers groeit gestaag. De Azerbeidzjaanse overheid kan dit probleem niet blijven 
negeren. Want als de slechte politieke; economische en sociale situatie van het land niet snel 
omslaat, zal de hang naar een vereniging met Iran alleen maar groter worden. 
 De Azerbeidzjaanse bevolking  is eigenlijk een samenraapsel van tientallen kleinere 
etnische groeperingen. Een voorbeeld van zo’n groep zijn de Lezgis. Hun land van herkomst 
is verdeeld tussen Rusland en Azerbeidzjan. Ze zouden graag herenigd worden met hun 
familieleden aan de andere kant van de grens. De Azerbeidzjaanse overheid vreest dat ze op 
een dag autonomie, of in het ergste geval, onafhankelijkheid zullen eisen. Een bijkomend 
probleem in dit soort situaties is de positie van Rusland. De Russische overheid steunt dit 
soort groeperingen, en moedigt ze soms zelfs aan in hun roep naar onafhankelijkheid. 
 President Aliev is er volgens Peimani (2001) niet in geslaagd een coherente staat te 
creëren waarin iedereen, arm en rijk, zich goed voelt.. De verschillende staatsgrepen die in de 
jaren ’90 gepleegd werden, wijzen erop dat er geen consensus bestaat binnen de politieke elite 
over welke koers het land moet varen. De staat wordt al bijna 20 jaar autoritair geleid, en 
enige vorm van oppositie wordt niet geduld. Dit heeft zeker bijgedragen tot de verzwakking 
van de staat. De corruptie bij de regerende elite lijkt onuitroeibaar en heeft de legitimiteit van 
het politieke systeem aangetast. Ook het feit dat de politieke macht, en de belangrijkste 
economische functies, in handen blijven van de president, zijn familie en vertrouwelingen 
hebben het vertrouwen van Jan Modaal aangetast. Vaak gebruiken ze hun macht enkel om 
hun eigen fortuin uit te breiden. De Azeri’s, die vaak nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen 
knopen, zullen dit niet blijven tolereren. En een misnoegd volk, komt vroeg of laat in opstand. 
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De kans is groot dat ze dit zullen doen wanneer hun leider, Aliev, wegvalt en er een 
machtsvacuüm komt. 
 
b) Georgië 
De Georgische staat heeft vooral een groot probleem met separatistische bewegingen in 
Abchazië en Zuid-Ossetië. Hier werd eind jaren ‘90, na hevige gevechten, wel een staakt-het-
vuren afgesloten met de regering, maar de toestand blijft gespannen, en de vraag is maar hoe 
lang het akkoord zal standhouden. Deze republieken hebben zichzelf onafhankelijk verklaard, 
maar deze onafhankelijkheid wordt door de meeste landen niet erkend. Enkel Rusland en 
Nicaragua erkenden in augustus 2008, na de oorlog in Zuid-Ossetië, de onafhankelijkheid van 
de autonome republieken. Er volgden nog enkele andere republieken, zoals Kosovo, die zelf 
ook niet erkend waren. In 1993 al beschuldigde de toenmalige Georgische president, Edward 
Sjevardnadze, de Russische president Jeltsin ervan te provoceren. De Russen hebben de jaren 
die daarop volgden altijd troepen gehad in deze republieken, en sinds kort zijn zij de 
eigenlijke machtshebbers op dit terrein.  
 Peimani (2001) denkt dat het doel van Rusland is om zichzelf als een belangrijke, 
stabiele exportroute aan te duiden. Dat doen ze door de destabilisatie van Georgië in de hand 
te werken. Toch is dit een vrij eigenaardige strategie. De betrouwbaarheid van Rusland zal 
door zulke acties niet overweldigend stijgen, integendeel. Steeds meer landen uitten kritiek op 
de buitenlandse politiek die Rusland voert. Ten tweede heeft Rusland zelf ook te maken met 
een zeer onstabiele regio. In de noordelijke Kaukasus strijden Tsjetsjeense rebellen voor 
onafhankelijkheid. De Russen kunnen deze sterke Tsjetsjeense militaire eenheden maar 
moeilijk onder controle houden. 
 Ook in Georgië werden reeds verschillende staatsgrepen verijdeld, en werden 
moordaanslagen op de president op het nippertje vermeden. De redenen voor die aanslagen 
zijn dezelfde als in Azerbeidzjan. Sjevardnadze werd meermaals beschuldigd van corruptie, 
en deelde hoge postjes uit aan familie en vrienden. Hij legde de media aan banden en ontsloeg 
politici met een afwijkende mening. De vroegere bondgenoot, Rusland, werd een nieuwe 
vijand. Dit gebeurde nadat de Georgische president de Russische militairen de toegang had 
ontzegd tot Pankisi-vallei, waar zich Tsjetsjeense rebellen schuilhielden. Met de VS 
daarentegen bleef hij al die jaren goede maatjes. Hij stelde de NAVO-basis en Georgische olie 
tot hun beschikking, en stak daarmee duizenden dollars in zijn zak. Daarom zijn de VS ook nu 
zo’n grote voorstander van een pijpleiding doorheen het bevriende Georgië. 
 Het verschil met Azerbeidzjan zat hem erin dat de politieke elite hier wel tot een 
consensus kwam over de te bewandelen politieke paden. Daardoor had de Georgische staat 
een stabiel voorkomen. Hier hebben we duidelijk gezien wat er gebeurt wanneer een 
charismatisch leider, zoals Sjevardnadze, wegvalt en er iemand anders, met een andere 
aanpak, in de plaats komt. Dit vormt vaak de aanleiding tot complete chaos. In Georgië kan 
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dit zelfs de aanleiding zijn tot een nieuwe burgeroorlog. Door buitenlandse interventies, zoals 
die van Rusland deed in de zomer van 2008, wordt de situatie enkel gecompliceerder en wordt 
de periode van instabiliteit verlengd. 
 
c) Turkije 
In Turkije hebben we een totaal andere situatie dan in de vorige twee landen. Turkije is een 
goed georganiseerde, seculiere staat, die normaal niet gedestabiliseerd wordt door 
opstandelingen. Er is een mogelijkheid tot oppositie voeren, en er worden bij parlementaire 
activiteiten vredevolle strategieën uitgedokterd om meningsverschillen op te lossen. 
 Het grootste probleem van Turkije zit hem bij de Koerden. Die gebruiken al te vaak 
geweld om hun eisen kracht bij te zetten. Ze zijn een grote bron van instabiliteit omdat ze 
terroristische aanslagen plegen in grootsteden en gewapende conflicten uitvechten met de 
regering. Zo ondermijnen ze de veiligheid en betrouwbaarheid van de Turkse route. De 
leiding zou bijna zeker door Koerdisch gebied lopen, wat ongetwijfeld voor problemen zal 
zorgen.  
 Al meer dan 20 jaar is deze regio de scène voor geweldadige, militaire acties tegen de 
Turkse politie. De PKK18, een separatistische groepering die niet vies is van geweld, ijverde 
tot enkele jaren geleden voor een onafhankelijk Koerdistan, maar is nu overgeschakeld op het 
vechten voor gelijke rechten. De Turkse overheid deed alles wat binnen haar mogelijkheden 
lag om de PKK- strijders uit te roeien, maar slaagde niet in haar opzet. Daar zal ze ook in de 
toekomst niet in slagen. De Koerdische minderheid is namelijk ontevreden omdat ze als een 
aparte etnische groep beschouwd worden binnen de Turkse staat. Hun taal, cultuur en tradities 
worden uit de maatschappij gebannen, en de Koerden hebben lang niet dezelfde rechten als de 
gewone Turken. Daarom streven ze naar onafhankelijkheid. Maar aangezien ze niet echt 
aanspraak kunnen maken op een land, hebben ze de klemtoon nu verlegd naar gelijke rechten. 
 Er zijn allerlei politieke en sociale verklaringen voor de groei van deze beweging. De 
Koerden zijn niet geïntegreerd in de Turkse maatschappij, en zolang de Turkse overheid er 
niet op toeziet dat dit zal gebeuren, zullen de separatisten verder strijden. Dit probleem kan 
dan ook niet met geweld opgelost worden. Frustraties onder het volk kan je nu eenmaal niet 
met wapens verdringen. Er is nood aan verandering, maar dan één die het hele politieke 
systeem aanpakt. Zolang er geen oplossing is zullen de separatistische groeperingen de 
overheid proberen te raken door aanslagen te plegen op de pijpleidingen, om zo het imago van 
Turkije te schaden. 
 Een tweede gevaar is dat de export van Kaspische olie en gas de regionale én 
internationale status van Turkije zal vergroten. Wanneer het land zich eenmaal van die status 
bewust is, kan het er gebruik van maken om druk uit te oefenen op de westerse landen. Zij 

                                                
18 PKK: De Koerdische Arbeiderspartij die graag een Koerdische staat wil stichten in het zuidenoosten van 
Turkije. 



 
 

47 

moeten ons van energie voorzien, en zelfs de landen die zich kritisch uitlaten over het 
schenden van mensenrechten in Turkije, zullen naar hun pijpen dansen. 
 Als laatste probleem voor Turkije is er nog de kwestie met Irak. Beide landen leven op 
gespannen voet met elkaar. Turkije speelde een belangrijke rol in de Golfoorlog. Het sneed de 
olietoevoer van Irak naar het westen af, en trok bewust de westerse kaart. De Turken stelden 
hun militaire basissen ter beschikking van de internationale strijdmachten. Het Turkse leger 
maakte zich ook niet bepaald populair bij de Irakezen, toen ze het noorden van Irak 
binnenvielen om PKK- militanten uit te schakelen. Daarmee werd de soevereiniteit van de 
Irakese staat  aangetast. 
 We kunnen concluderen dat de pijpleiding in Turkije bijna zeker zal misbruikt worden 
door de Koerden om hun standpunt kracht bij te zetten. De leiding kan natuurlijk niet over de 
hele lengte permanent beveiligd worden. Eventuele schade moet gerepareerd worden, maar 
dat kan dagen duren, en ondertussen lijden de oliemaatschappijen verliezen. Potentiële kopers 
zullen wegens de onbetrouwbaarheid van de leiding afhaken, waardoor ze verlieslatend kan 
worden. 
 
2.1.3 De Russische route 
  
Er loopt reeds een pijpleiding van Bakoe naar Novorossijsk (zie Fig. 2.2), een Russische 
haven aan de Zwarte Zee. Het Azerbeidzjaanse deel van de leiding wordt beheerd door 
SOCAR, het Russische deel wordt beheerd door Transneft. Transneft had gedurende lange 
tijd een monopolie op het pijpleidingennetwerk. Het transportbedrijf is voor ongeveer 
driekwart in handen van de Russische staat. Kazachstan was lang verplicht om gebruik te 
maken van deze leiding. Helaas werden de olieproducerende maatschappijen uit Kazachstan 
gediscrimineerd tegenover de Russische. Ze moesten meer betalen voor het gebruik van de 
leiding, en die transporteerde dan nog nooit volgens haar capaciteit. Op die manier behield 
Rusland de volledige controle over de energie-export van haar buurlanden. Buitenlandse 
investeerders vonden dit een ongezonde situatie en pleitten ervoor om alternatieve routes uit 
te tekenen en nieuwe leidingen te bouwen. 
 Er kwam al vrij snel een alternatief voor deze route: de Bakoe-Soepsa-leiding.  
De Azerische olie, die van zeer hoge kwaliteit is, wordt in de Russische leiding gemengd met 
Russische olie uit de Oeral, wat de kwaliteit naar beneden haalt. Ook zou transport door 
Bakoe-Soepsa-leiding ongeveer vijf keer goedkoper zijn dan door de noordelijke leiding. De 
Azerbeidzjaanse president vroeg daarop meermaals aan Transneft om de tarieven voor het 
gebruik van deze laatste leiding te verlagen. Niettegenstaande  het hogere prijskaartje, wordt 
de hoeveelheid olie die door deze leiding getransporteerd wordt, nog steeds verhoogd. 
 Ook hier passeert de pijpleiding door onstabiele regio’s. De leiding loopt via Dagestan 
en Tsjetsjenië naar de Zwarte Zee. Tsjetsjeense rebellen strijden al sinds de val van de 
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Sovjetunie voor een onafhankelijke staat. In juni 1991 ontstond er even een machtsvacuüm, 
en generaal Doedajev zag zijn kans schoon om de macht te grijpen en de onafhankelijkheid 
van de republiek uit te roepen. Jeltsin slaagde er niet in de gemoederen te bedaren, en in 1994 
brak er een burgeroorlog uit. De economie stortte er aan het begin van de jaren ’90 ook 
volledig in. Het platteland was zwaar overbevolkt, dankzij de massale collectivisatie van de 
landbouw onder het communistische regime, en de industrie kwam maar niet op gang. Ook 
hier leven de meeste mensen nog steeds in erbarmelijke omstandigheden, en verzinken velen 
van hen in de criminaliteit. Het is niet nodig te vermelden dat ook hier de kans op een aanslag 
groot is (Shirin 2000). 
 Ook Dagestan is een autonome republiek binnen Rusland. En ook hier tierde de 
corruptie en criminaliteit na de val van het Sovjetregime welig. Hier zwaaien clanleiders de 
plak, is de bevolking zo mogelijk nog armer dan in Tsjetsjenië, en heerst enkel de wet van de 
straat. Er bevinden zich in Dagestan ook een hele groep radicale, islamitische en 
separatistische groeperingen, die vaak amok maken (Volten 2000). 
 We kunnen besluiten dat Rusland niet alleen vanwege zijn corruptie en bemoeizucht 
een slechte handelspartner is. Maar ook vanwege de vele onopgeloste conflicten op haar 
territorium. De Russen hebben in het verleden meermaals bewezen niet altijd op te kunnen 
tegen de extremistische en separatistische groeperingen die het land ontwrichten. Pas wanneer 
dit opgelost is, en Rusland een eerlijke handelpartner wordt, valt het als transitland te 
overwegen. 
 
2.3 Controverse rond de Bakoe-Tbilisi-Ceyhan-pijpleiding 
 
2.3.1 De feiten 
 
Na het ondertekenen van de ‘deal of the century’, ontstond de idee om een pijpleidingsysteem 
te bouwen, dat de ruwe olie van de Azeri-, Guneshli- en Chiragvelden via Georgië naar de 
Middellandse Zeekust van Turkije zou transporteren. De leiding zou één miljoen vaten per 
dag transporteren, over een lengte van 1760 km.  Het was vrij moeilijk om de 
oliemaatschappijen in 1997 te overtuigen van de noodzaak van deze pijpleiding. De olieprijs 
was toen vrij laag, en er waren serieuze twijfels over de winstgevendheid en veiligheid van dit 
project. Twee jaar later werd dan toch beslist dat de leiding er zou komen. Er zat opnieuw een 
oorlog aan te komen tussen Rusland en Tsjetsjenië, waardoor de noordelijke leiding voor 
onbepaalde tijd afgesloten zou worden. In 2000 werd het contract getekend, dat meer dan 
12.000 pagina’s  telde. De ingenieurs gingen aan de slag, en de financiering werd in orde 
gebracht. De ondernemers kregen een lening bij de ‘International Finance Corporation’, die 
deel uitmaakt van de Wereldbank. Er werd 30 miljoen dollar aan de kant gehouden om sociale 
projecten te steunen (IFC 2004). 
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 De eigenlijke constructie begon in 2003, op het moment dat zowel in Azerbeidzjan als 
in Georgië een nieuwe president gekozen werd. In oktober 2005 liep de eerste olie door de 
leiding, wat uitgebreid gevierd werd in Tbilisi. Maar de euforie ebde langzaam weg, toen 
meermaals bewezen werd dat men te licht over de veiligheid en betrouwbaarheid van de regio 
gegaan was (BP Magazine 2006). De leiding is voor het grootste deel ingegraven, om het 
risico op aanslagen te beperken, maar op de plaatsen waar dit niet het geval is, is de kans op 
sabotage reëel.  
 In augustus 2008 ontstond er grote opschudding in de westerse wereld, wanneer 
Rusland vrij onverwacht Zuid-Ossetië binnenviel. De pijpleiding loopt op slechts 55 
kilometer van deze republiek, en onmiddellijk wordt de link gelegd met de rol die Georgië 
sinds de eeuwwisseling speelt op de energiemarkt. Door de wijziging van het Georgische 
regime, en de aanstelling van een nieuwe leider, Saakasjvilli, was de staat verzwakt. Rusland 
was nog niet vergeten dat zij bij dit project uit het transport van de Kaspische olie geweerd 
werd. Daarbij zag het ernaar uit dat Georgië tot de NATO zou toetreden, en daar kon Rusland 
al helemaal niet mee overweg. Het enige waardevolle waar Georgië over beschikt, is de 
pijpleiding. Wanneer deze buiten gebruik zou zijn, zou Georgië heel wat van zijn inkomsten 
en betrouwbaarheid verliezen. De Russen dachten waarschijnlijk dat zij zich dan opnieuw als 
betrouwbare partner zouden kunnen profileren. 
 De aanval was zo onverwacht, omdat de westerse ogen op Turkije gericht waren. Daar 
werd een aanval op de leiding, enkele weken tevoren, opgeëist door de Koerdische PKK. Er 
kon verschillende weken geen olie naar de Middellandse Zee getransporteerd worden, 
aangezien de reparaties zoveel tijd in beslag zouden nemen (Pagnamenta 2008). 
 
2.3.2 De nadelen 
 
Over weinig economische projecten is zoveel te doen geweest als over de BTC- pijpleiding. 
Velen zijn namelijk sceptisch of deze onderneming wel winstgevend zal zijn. In dit deel 
worden de twijfels van enkele onderzoekers op een rijtje gezet. 
 De BTC- pijpleiding zou meer dan 1700 km lang worden. Dat is gigantisch lang, en de 
bouw ervan zou bijna 4 miljard dollar kosten. Er zou dus heel wat olie door de leiding moeten 
vloeien alvorens deze ook winstgevend zou worden. Eenmaal de leiding er ligt, komen daar 
nog eens de kosten voor het onderhoud en eventuele herstellingen bij. Deze leiding is ook 
bijzonder kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf, wat besproken werd in het vorige 
hoofdstuk, en daardoor zou de olietoevoer af en toe kunnen stilvallen. Men kan tot op een 
bepaalde hoogte veiligheidsmaatregelen nemen om dit soort aanvallen te vermijden, maar 
men kan nooit de volledige leiding beschermen. Landen zoals Georgië en Azerbeidzjan 
beschikken ook helemaal niet over genoeg militaire krachten om de leiding over de hele 
lengte te beschermen. De militairen die er zijn, zijn vaak slecht opgeleid, weinig gemotiveerd, 
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en beschikken niet over het materiaal om aanslagen te bestrijden. Turkije heeft wel een 
competent leger, maar ook zij kunnen niet permanent de hele leiding vrijwaren van aanslagen. 
Deze landen zijn ook helemaal niet bereid om die bescherming te betalen. Uiteindelijk is het 
de rest van de wereld die van hun energierijkdommen profiteert (Peimani 2001). 
 De prijs van de olie zou dus gedurende lange tijd extreem hoog moeten zijn, om dit 
project enigszins winstgevend te maken. Dit is een onmogelijke opdracht. Ten eerste zou door 
het groeiende aantal olieproducerende landen het aanbod kunnen stijgen, waardoor de 
olieprijs zou zakken. De OPEC- landen kunnen dan wel afspraken maken om de olieprijs te 
sturen, landen die niet tot deze instantie behoren zullen altijd in hun eigen voordeel 
produceren. Wanneer de OPEC beslist om minder olie te exporteren om de prijs te doen 
stijgen, zullen zij net beslissen om de export op te voeren. Ten tweede kan men de olieprijs 
niet gedurende heel lange tijd zeer hoog houden. Dit zal op den duur negatieve gevolgen 
hebben voor de uitvoerende landen. Landen, zoals die in West-Europa, zullen door een hoge 
olieprijs aangezet worden om op zoek te gaan naar alternatieve vormen van energie. Wanneer 
de olieprijs hoog is, stijgt de consumptie van wind-, zonne- en kernenergie altijd. De prijs zal 
dus altijd een soort plafond bereiken, waar de leverancier niet meer boven kan gaan. Ten 
derde voeren de importerende landen ook altijd een soort van politieke druk uit. Te hoge 
olieprijzen zullen de relatie tussen leverancier en afnemer onder druk zetten, en de klant blijft 
toch altijd koning (Karl 2000). 
 Volgens Peimani (2001) voeren de landen uit de Kaspische regio ook in de verkeerde 
richting uit. Hij zegt dat het reeds bewezen is dat de vraag naar olie vanuit West-Europa de 
komende decennia niet spectaculair meer zal stijgen. Daar komt bij dat Rusland eigenlijk 
bijna volledig Europa van olie en gas voorziet. Wanneer de vraag toch lichtjes zou stijgen, 
kunnen zij onmiddellijk aan die toenemende vraag voldoen. Het is dus allesbehalve zeker of 
er in Europa wel voldoende vraag zal zijn naar de Kaspische energie. Azerbeidzjan had 
volgens Peimani (2001) beter pijpleidingen aangelegd naar landen in Azië met sterk 
groeiende economieën. Daar is ongeveer 60 procent van de wereldbevolking gevestigd, wiens 
olieconsumptie de komende jaren nog enorm zal toenemen. 
 Nog een tegenvaller is de desinteresse van de Amerikaanse maatschappijen in de 
BTC- pijpleiding. De Amerikaanse maatschappijen hebben het meest in de leiding 
geïnvesteerd, en hebben het grootste aandeel in de geëxporteerde olie. Toch zien de 
maatschappijen de tekortkomingen van de leiding in. Daarom zullen ze er 
hoogstwaarschijnlijk geen gebruik van maken. Zelfs BP-Amoco, één van de voortrekkers in 
dit project, is geen verbintenissen aangegaan over het eventuele gebruik van deze leiding. 
Cruciaal is dus dat het AOIC, toch de belangrijkste uitvoerder van Azerbeidzjaanse olie, 
beslist om een overeenkomst aan te gaan met deze leiding. Maar zelfs de directeur van het 
consortium uitte reeds zijn twijfels over de winstgevendheid van dit project. Hij beseft dat 
zijn land wel heel veel olie zal moeten exporteren om de leiding succesvol te maken. Onlangs 
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werd op de koop toe duidelijk dat de energievoorraden van Azerbeidzjan toch niet zo groot 
zijn als eerst gedacht. 
 Men gaat zich dan natuurlijk wel afvragen waarom de Amerikanen zo aandrongen op 
een leiding die ze zelf niet gaan gebruiken. Ze verantwoorden hun daad door aan te geven dat 
ook Kazachstan en Turkmenistan, toch maar een kleine speler op de oliemarkt, ook van deze 
leiding gebruik kunnen maken. De Turkmeense en Kazachse olievelden moeten dan wel via 
een onderzeese pijpleiding met de BTC- leiding verbonden worden. Het probleem is nu dat 
deze beide landen eerst wel geïnteresseerd waren in de bouw van zo’n leiding, maar het nu 
toch laten afweten vanwege het hoge prijskaartje. Hiermee wordt ook een nieuw conflict 
vermeden. Iran en Rusland reageerden namelijk bijzonder hevig op de eventuele bouw van 
zo’n onderzeese leiding. Ze zouden deze actie niet getolereerd hebben, zowel om politieke, 
als om economische redenen. Op deze manier zouden beide landen alweer transitinkomsten 
mislopen, waar ze nu wel nog kunnen op rekenen. 
 Als laatste tegenargument wordt naar de groeiende verdeeldheid tussen Europa en de 
Verenigde Staten verwezen. Die laatste voeren een totaal andere politieke koers ten opzichte 
van Iran en Turkije, dan de meeste Europese landen. Zowel de VS als Europa zijn de grote 
geldschieters in de Kaspische regio. Toch zouden het in principe de Kaspische staten zelf 
moeten zijn die de zeggenschap hebben over de export van hun energie. In de praktijk is dit 
zeker niet het geval. Het uittekenen van transportroutes werd volledig gerealiseerd door de 
westerse mogendheden en maatschappijen. Europa verwijt de VS dat ze de transportroutes 
kiezen uit politieke beweegredenen, eerder dan uit economische. Iran werd omwille van zijn 
programma rond kernenergie onmiddellijk aan de kant geschoven. Turkije wordt door de VS 
dan weer gepromoot, maar in Europa zijn ze niet zo tuk op Turkije, aangezien de 
mensenrechten er nog steeds geschonden worden. Wanneer zelfs deze twee ‘beschaafde’ 
mogendheden het niet eens raken over de leidingen, hoe kunnen we dan verwachten dat de 
Kaspische staten dat zullen doen? 
 
2.3.3 De gevolgen voor Georgië 
 
We hadden het over de nadelen van de pijpleiding, maar we mogen niet uit het oog verliezen 
dat deze leiding voor sommige landen ook enkele positieve effecten kan hebben. We nemen 
Georgië eruit, maar de voordelen voor Turkije en Azerbeidzjan zijn gelijkaardig.  

Deze BTC- pijpleiding is voor Georgië van groot belang. De Rozenrevolutie van 2003 
bracht mogelijkheden en uitdagingen met zich mee. Dankzij grote investeringsprojecten, zoals 
deze pijpleiding, kan Georgië uit het economische dal kruipen, waar het in de jaren ’90 was in 
weggezakt. Het land beschikt zelf niet over enorme energiereserves, dus het moet zijn 
inkomsten elders halen. Georgië is de geografische schakel tussen Europa en Azië, dus het 
kan zijn economie laten afhangen van de doorvoer van buitenlandse goederen naar het andere 
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deel van het continent. Dit was al zo in de tijd van de Zijderoute, en dat is nu niet anders. Om 
zijn economie te doen groeien, moet Georgië dus vooral teren op de inkomsten uit transit. 
 Dit is precies wat er gebeurde bij de aanleg van de BTC- leiding. Georgië beschikte 
reeds over twee belangrijke zeeterminals, Supsa en Batumi. Deze terminals hadden echter 
beperkingen. Van daaruit moest de olie verder naar de Middellandse Zee verscheept worden 
via de Bosporus. Maar de Bosporus is zo’n smalle doorgang, dat de wachttijden om doorgang 
te krijgen gigantisch lang zijn. Nu kwam er dus een stuk pijpleiding van 245 km bij, dat van 
Bakoe, over Tbilisi, naar de Turkse haven Ceyhan, aan de Middellandse Zee zou lopen. Dit 
zou het transport een stuk versnellen en minder gecompliceerd maken (Papava 2005). 
 De BTC- pijpleiding is voor de Georgische economie een geschenk uit de hemel. Ze 
zal volgens Papava voordelen met zich meebrengen die de volledige economie zullen 
beïnvloeden. De inkomens zullen stijgen, de landbouwsector zal zich verder ontwikkelen, de 
levensstandaard van de gemiddelde Georgiër zal stijgen, en de mensen zullen aangespoord 
worden om zelf meer economische initiatieven te nemen. Verder zullen de buitenlandse 
investeringen waarschijnlijk ook toenemen, wat de economie enkel ten goede komt. 
 De inkomsten uit de doorvoer van olie zou waarschijnlijk rond de 62,5 miljoen dollar 
per jaar liggen. Door de bouw van de leiding, en het onderhoud ervan, zullen meer mensen 
tewerkgesteld worden. In totaal wordt geschat, dat de werkloosheid met ongeveer 33 procent 
zou dalen. De mensen die aan de leiding werken zullen ook hogere inkomens krijgen, 
waardoor hun levensstandaard zal stijgen. 
 Het enige nadeel dat volgens Papava (2005) aan de leiding verbonden is, is dat er heel 
wat land onteigend zal moeten worden, en dat de leiding het idyllische zicht op de bergen zal 
verstoren. Of de leiding nu echt zoveel voordelen gebracht heeft voor de Georgische 
economie kunnen we nog niet zeggen. We zagen in de zomer van vorig jaar wel dat Rusland 
duidelijk niet gediend was met de Georgisch - westerse samenwerking. 
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Besluit 
 
De olie- en gasvoorraden van Azerbeidzjan mogen dan niet zo groot zijn als eerst gedacht, het 
blijft een feit dat wij, West-Europeanen, ervan afhankelijk zijn. We zullen er dus ook alles aan 
doen om die energie op een goedkope en efficiënte manier hierheen te krijgen. De beste 
manier om die export enigszins te controleren, is door onze eigen maatschappijen in de regio 
te laten investeren. De Azerbeidzjaanse overheid had na de val van de Sovjetunie al snel door 
dat ze haar energievoorraden kon gebruiken om op korte tijd een economische vlucht te 
maken. Ze stelde vrijwel onmiddellijk haar grenzen open voor buitenlandse investeerders, 
aangezien ze zelf niet over de kennis en technieken beschikten die deze ontwikkeling 
mogelijk maakten. 
 Er werden contracten afgesloten tussen de overheid, SOCAR en de buitenlandse 
investeerders. Deze samenwerking liep, tegen alle verwachtingen in, bijzonder vlot. Toch 
werd ze zeker niet op applaus onthaald in de andere landen van de Kaspische regio. Die 
voelden zich tekort gedaan en gefrustreerd omdat ze inkomsten misliepen. Dit bracht 
natuurlijk heel wat geopolitieke problemen met zich mee. Deze conflicten belemmerden 
Azerbeidzjan om haar energie op een veilige manier naar het westen te transporteren. 
Aangezien de Kaspische Zee volledig omgeven wordt door land, moeten er pijpleidingen 
aangelegd worden om de olie naar de Middellandse of Zwarte Zee te transporteren.  
 Helaas vormen deze leidingen een geliefd doelwit voor terroristische en separatistische 
groeperingen, die hun eisen kracht willen bijzetten door aanslagen te plegen op de leidingen. 
Ze hopen daarmee de internationale aandacht te trekken, of hun land in diskrediet te brengen. 
Ze zijn actief in de hele Kaspische regio, en zorgen ervoor dat de zoektocht naar een stabiele 
en veilige exportroute wel zeer gecompliceerd wordt.  
 Het grootste pijpleiding- project van het afgelopen decennium is ongetwijfeld de 
aanleg van de BTC- pijpleiding. Ze werd gebouwd onder druk van de VS, maar kon de 
westerse olieconcerns maar moeilijk van haar nut overtuigen. Uit deze thesis blijkt namelijk 
dat de leiding de zwakke plek is van de landen die ze doorkruist. Ze werd reeds het slachtoffer 
van verschillende aanslagen, en is vaak het onderwerp van politieke onderhandelingen. Het is 
vrij duidelijk dat deze leiding er niet ligt omwille van haar winstgevendheid en 
betrouwbaarheid, maar eerder vanuit een politiek doel: Rusland en Iran zoveel mogelijk 
buitenspel zetten.  
 Pas wanneer Azerbeidzjan het territoriale conflict met Armenië, het dispuut over de 
legale status van de Kaspische Zee, de verzuurde relatie met Rusland en de problemen met 
terroristische groeperingen op eigen grondgebied kan oplossen, kunnen investeerders hier op 
beide oren slapen. 
Het ziet er niet naar uit dat deze conflicten in de nabije toekomst een oplossing zullen krijgen. 
De verdeeldheid binnen de regio is te groot, iedereen streeft zijn eigen belangen na, en de 
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grootmachten proberen nog te vaak hun invloed te doen gelden in dit gebied. Pas wanneer 
deze energierijke landen zullen beseffen dat ze moeten samenwerken om hun olie- en 
gasbronnen te ontwikkelen, zullen ze ook weldegelijk welvarender worden. Al te vaak hebben 
ze zich in details verloren, en vergaten daarbij hun eigen volk.  
Enkel indien de Azerbeidzjaanse overheid  de corruptie, het juridische en financiële systeem 
en haar infrastructuur aanpakt, zullen investeerders ook in andere sectoren kapitaal injecteren. 
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