
JeM strijdt voor de aansluiting bij Pakistan van het door In-
dia bestuurde deel van Kashmir. De jihadistische groep JeM 
wordt zowel door India, de Verenigde Naties als de Verenigde 
Staten aangemerkt als terroristische groep. Dit niet alleen 
vanwege zijn vele aanslagen, maar ook vanwege de nauwe 
banden met Al-Qaida en de Afghaanse taliban. 

Het omstreden Kashmir, de bergachtige streek op de grens 
van Pakistan en India, is al sinds 1947 regelmatig het toneel 
van geweld. Ten gevolge van de zelfmoordaanslag van JeM 
ontstonden er ook op mondiaal niveau zorgen. Niet uitgeslo-
ten werd immers de mogelijkheid van een escalerend conflict 
tussen de twee met kernwapens bewapende rivalen.1

Niettemin bleef het conflict beperkt.2 Als reactie op de zelf-
moordaanslag bombardeerden 12 Indiase Mirage 2000-ge-
vechtsvliegtuigen ‘terroristenkampen’ net buiten Kashmir, in 
Pakistan. De luchtaanval was volgens India geen vergelding, 
maar ‘een preventieve, niet-militaire actie’. De aanval was 
immers gericht tegen JeM en niet tegen de Pakistaanse 
staat. Vandaar de door India gebruikte term ‘niet-militair’. 
India gebruikte de term ‘preventief’ omdat er betrouwbare 
informatie bestond dat er vanuit deze kampen nog meer 
zelfmoordaanslagen werden gepland.

Een dag later schoten in een luchtgevecht Pakistaanse F-16 
straaljagers twee Indiase verouderde MIG-21 Bison-straalja-
gers neer in het Pakistaanse luchtruim . Een van de Indiase 
piloten werd gevangen genomen, maar later als ‘vredesge-
baar’ overgedragen aan India. Hoewel er een ‘hotline’ tussen 
New Delhi en Islamabad bestond, was deze niet gebruikt.3 

Kashmir

Over welk gebied gaat het al 70 jaar durende conflict tussen 
India en Pakistan nu eigenlijk?4 Kashmir (18 miljoen inwo-
ners) ligt ingesloten tussen de Chinese autonome gebieden 
Xinjiang en Tibet, de Indiase staten Himachal Pradesh en 
Punjab, en de landen Pakistan en Afghanistan. Het ge-
bied is opgedeeld door middel van een demarcatielijn. De 
Pakistaanse regering bestuurt Kashmir ten noorden van deze 
demarcatieslijn (35% van Kashmir) en India bestuurt het 
zuidelijke deel als onderdeel van de staat Jammu en Kashmir 
(45% van het gebied). Beide landen erkennen de demarca-
tielijn echter niet als internationale landsgrens. Het seculie-
re India beschouwt Kashmir als vitaal voor de identiteit van 
India als multi-etnische staat.
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Het reeds 70 jaar durende conflict tussen India en Pakistan over Kashmir kwam op 14 februari tot een 
nieuwe uitbarsting. De militante groep Jaish-e-Mohammed (JeM — Leger van Mohammed) was ver-
antwoordelijk voor de zelfmoordaanslag waarbij 44 Indiase paramilitairen het leven lieten. India meent 
dat JeM is opgezet door de Pakistaanse geheime dienst ISI, om een ‘proxy war’ te voeren op het In-
diase grondgebied. Hoewel de dader een Indiër was, heeft JeM, waarvoor hij de aanslag pleegde, zijn 
basis in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir.
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Minder bekend is dat China ook een deel van Kashmir bezet. 
In de jaren ’60 mengde China zich in het conflict. Beijng 
claimde een deel van de regio, omdat deze ook door de 
Tibetanen als onderdeel van hun gebied werd gezien. Na 
schermutselingen tussen India en China werd uiteindelijk 
een verdrag gesloten, waarin het oostelijk grensgebied 
Shaksgam in oktober 1962 werd overgedragen aan China 
(20% van Kashmir). 

Ontstaan conflict

De geschiedenis van het conflict gaat terug tot 1947.5 Tot 
dat jaar was Kashmir een autonome regio van de kolonie 
Brits-Indië en een prinselijke staat. Een hindoestaanse 
maharadja bestuurde deze regio. Het grootste deel van de 
inwoners was echter moslim. 

India en Pakistan verkregen hun onafhankelijkheid van 
Groot-Brittannië in augustus 1947. Het voormalig Brits-In-
dië viel toen uiteen in het seculiere, overwegend hin-
doestaanse India en het islamitische Pakistan. Autonome 
regio’s kregen de mogelijkheid zelf te beslissen of ze zich bij 
het hindoestaanse of islamitische deel wilden aansluiten. 
Uit vrees dat de lokale heerser, de maharadja Hari Singh, 
voor India zou kiezen bezette Pakistan in oktober 1947 
delen van Kashmir. Hari Singh koos toch voor India in ruil 
voor militaire hulp van dit land. De oorlog die daarop los-
brak, duurde tot 1 januari 1949. Deze oorlog eindigde met 
een formeel staakt-het-vuren rondom wat bekend is komen 
te staan als de ‘line of control’, een de facto grens van 700 
kilometer.6 Met tussenkomst van de Verenigde Naties werd 
een vredesverdrag gesloten. Pakistan weigert echter tot op 
de dag van vandaag zich neer te leggen bij de keuze voor 
India.

Naast voortdurende schermutselingen in Kashmir braken in 
1965 grote gevechten uit tussen India en Pakistan langs de 
demarcatielijn. Dit leverde weinig territoriale winst op voor 
Pakistan. In 1971 werd ook in Kashmir grootschalig gevoch-
ten, als deel van de oorlog tussen India en Pakistan. De 
Simla-overeenkomst van 1972 verplichtte beide landen tot 
een politieke oplossing. De overeenkomst beëindigde de vij-
andelijkheden en erkende de ‘line of control’ tussen de door 
India en Pakistan bestuurde delen van Kashmir. Niettemin 
bleven de twee partijen twisten over de grens.

Nieuwe bemiddelingspogingen leidden dan ook tot niets en 
in 1999 trokken Pakistaanse strijders de demarcatielijn over 
in de stad Kargil en betrokken versterkte posities.7 De daar-
op volgende grootschalige gevechten, bekend staande als 

de Kargiloorlog, duurden twee maanden en eisten aan beide 
zijden vele slachtoffers. De Pakistani trokken zich uitein-
delijk onder druk van de Amerikaanse president Bill Clinton 
terug en de crisis de-escaleerde. Meerdere keren probeerden 
de Indiase en Pakistaanse overheden hierna het conflict bij 
te leggen, maar de schermutselingen bleven voortduren. 

Inmiddels waren India en Pakistan ook kernmogendheden 
geworden en bestond het gevaar dat het conflict zou kunnen 
escaleren tot het nucleaire niveau.8 Beide landen hebben 
het Non-Proliferatieverdrag ook niet ondertekend. Momen-
teel beschikt Pakistan over 140 tot 150 kernkoppen, tegen 
130 tot 140 van India. Zowel India als Pakistan beschikt ook 
over ballistische raketten met verschillend afstandsbereik, 
die in staat zijn nucleaire wapens in te zetten.9

Een belangrijke oorzaak van het conflict is dat vele mensen 
in het door India bestuurde deel van Kashmir niet door India 
geregeerd willen worden. Zij prefereren onafhankelijkheid 
of een unie met Pakistan. 60% van de door India bestuurde 
staat van Jammu en Kashmir is moslim. Hiermee is het ook 
de enige staat in India waar moslims in de meerderheid zijn. 
Grote werkloosheid en de alomtegenwoordigheid van Indiase 
troepen die mensenrechten schenden en opstandelingen 
bevechten hebben de bevolking van Kashmirs echter in 
toenemende mate van India vervreemd. 

Volksopstand

Sinds 1989 woedt dan ook een volksopstand tegen het 
Indiase bewind in Kashmir. Gewapende aanvallen op Indiase 
militairen komen geregeld voor. Een complicerende factor 
voor India is dat het verzet niet alleen intern is, maar ook 
van over de grens komt. In de toch al explosieve situatie 
hebben ook militante organisaties zich de afgelopen decen-
nia gemengd. Dit met steun van het Pakistaanse leger. 

In 2003 kwamen India en Pakistan op initiatief van Pakistan 
na jaren van bloedvergieten een wapenstilstand overeen 
langs de de facto grens. Pakistan beloofde vervolgens te 
stoppen met opstandelingen in het gebied te financieren, 
terwijl India ze amnestie aanbood als ze afstand deden van 
hun gewelddadige activiteiten.

Een nieuwe geweldsgolf ontstond echter na de dood van 
de 22-jarige militante leider Burhan Wani in juli 2016. Hij 
stierf in een gevecht met de Indiase veiligheidstroepen, dat 
leidde tot een massaal protest. Na de begrafenis van Wani 
botsten mensen met troepen en dit luidde het begin in van 
een dagenlange dodelijke cyclus van geweld. Tientallen bur-
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gers stierven en anderen raakten gewond in de botsingen. 
Sindsdien neemt het geweld alleen maar toe in het door 
India bestuurde deel van Kashmir. Zo veroorzaakte de aanval 
van gewapende militanten op een Indiase landmachtbasis 
in de stad Uri veel opschudding in september 2016. Hierbij 
werden 19 Indiase soldaten gedood. 

Toenadering

Niettemin heeft India meermalen geprobeerd het 
Kashmir-conflict met Pakistan te beslechten. Het dichtst bij 
een vreedzame oplossing kwam de toenmalige Indiase pre-
mier Atal Bihari Valpayee in 2001. Hoewel een overeenkomst 
met de Pakistaanse president Pervez Musharraf op tafel lag, 
werd deze op het laatste moment niet ondertekend.

Een nieuwe Indiase regering die in 2014 aan het bewind 
kwam, beloofde een hard beleid tegenover Pakistan, maar 
toonde tegelijkertijd ook interesse in het houden van 
vredesonderhandelingen. Nawaz Sharif, toenmalig premier 
van Pakistan, was ook aanwezig bij de ceremonie waarbij 
de Indiase premier Narendra Modi in Delhi in 2014 werd 
geïnstalleerd .

Maar een jaar later beschuldigde India militante groepen — 
die in Pakistan hun basis hebben — van een aanval op zijn 
vliegbasis in Pathankot in de noordelijke staat Punjab. Modi 
zei vervolgens een gepland bezoek af aan de Pakistaanse 
hoofdstad, Islamabad, voor een regionale top in 2017. 
Sindsdien is er geen vooruitgang geboekt in gesprekken 
tussen de buurlanden.

Rol Verenigde Staten 

De Verenigde Staten spelen een belangrijke rol in het con-
flict.10 Zij menen dat de inhoud, reikwijdte en aard van de 
discussies over het Kashmir-conflict bepaald moeten worden 
door India en Pakistan. De Verenigde Staten streven naar 
een delicaat evenwicht tussen hun belangen en relaties in 
de regio. Zo hebben de Verenigde Staten Pakistan nodig als 
ze zich terugtrekken uit Afghanistan. De Amerikanen willen 
ook dat Islamabad meer doet aan de bestrijding van terroris-
me. Ze hebben herhaaldelijk Pakistan bekritiseerd voor het 
niet in voldoende mate beëindigen van de activiteiten van 
terroristische groepen vanuit de Pakistaanse grensgebieden, 
zoals JeM. De Verenigde Staten hebben als gevolg hiervan 
de hulp op het gebied van veiligheid vorig jaar gestopt. 
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Troepen van het Indiase leger tijdens een parade. In de regio Kashmir staat India tegenover Pakistan, dat een veel kleiner leger 

heeft, maar door het kernwapenarsenaal van beide landen houden ze elkaar in evenwicht (foto: Wikimedia Commons)



Tegelijkertijd gaan de Verenigde Staten door met het 
versterken van de banden met India, een opkomend land, 
dat tevens een democratie is. India en de Verenigde Sta-
ten streven beide naar een machtsevenwicht in Azië en zij 
willen geen regio die gedomineerd wordt door China. Sinds 
2016 is India ook een belangrijke defensiepartner van de 
Verenigde Staten. Eerder kwam in 2005 tussen beide landen 
een strategisch partnerschap tot stand, dat onder meer ge-
zamenlijke militaire oefeningen, belangrijk bilaterale handel 
en uitgebreide persoonlijke relaties omvat. 

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike 
Pompeo, heeft inmiddels met de politieke leiders van beide 
landen gesproken en heeft gezegd dat de Verenigde Staten 
er hard aan zullen werken de spanningen te verminderen. 

Ten slotte

Zoals boven beschreven zijn de spanningen tussen India en 
Pakistan over Kashmir de laatste tijd weer toegenomen. Her-
haaldelijk wordt de vraag gesteld of een oorlog waarschijn-
lijk is. Belangrijk is dat zowel India als Pakistan nog steeds 
de ‘niet-militaire’ aard van hun doelen van het militair 
treffen afgelopen februari benadrukken. In ieder geval was 
er aan beide zijden ook geen sprake van mobilisatie. Maar 
het ontbreken van een diplomatieke dialoog had het risico 
op escalatie toch aanzienlijk vergroot.

Een oorlog (conventioneel of nucleair) is echter niet te 
verwachten, aangezien premier Khan en premier Modi geen 
belang hebben bij een gewapend conflict. India is militair 
numeriek sterker dan Pakistan maar heeft bestrijding van 
terrorisme in eigen land als hoogste prioriteit. Pakistan 
kampt met grote schulden aan China en ontbeert nu ook 
Amerikaanse militaire hulp. Een kostbare oorlog kan het zich 
dan ook niet veroorloven. Niet vergeten moet worden dat 
er bovendien van de nucleaire wapens aan beide zijden een 
afschrikwekkende werking uitgaat. Een belangrijke stap die 
India kan zetten is het stoppen van de militaire repressie 
tegen de volksopstand en de schending van mensenrechten 
in het door India bestuurde deel van Kashmir.

Gezien de vele politieke meningsverschillen die de internati-
onale gemeenschap tegenwoordig bezighouden is er weinig 
reden te geloven dat externe actoren een betekenisvolle 
verbetering in de bilaterale relaties kunnen brengen. Het 
besluit om het Kashmir-conflict met de nodige beheersing 
te behandelen moet daarom van India en Pakistan komen.11 
Hoewel in Pakistan premier Imran Khan vorige zomer beloof-
de zich te zullen inzetten voor vrede, heeft hij vervolgens 
slechts weinig ondernomen.

‘Business as usual’ dus in Kashmir. Het enige wat een mo-
gelijke oplossing kan bieden lijkt een detente in Kashmir 
zelf te zijn. Maar dan moet New Delhi wel stoppen met de 
militaire repressie van de opstand in Kashmir. Gezien de 
uitlatingen van Modi bij de recente verkiezingen in India is 
de kans daarop vrij klein.12 
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