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Belangen: Hoe kijkt de wereld naar IS?
Opdracht 1
1.
IS wil een eigen (soennitisch-) islamitische staat stichten, een zogenaamd ‘kalifaat’. Ook wil
IS dat zoveel mogelijk mensen zich tot hun geloofsrichting bekeren.
2.
IS vecht tegen president Assad niet zozeer omdat hij een dictator is, maar vooral omdat hij
sjiiet is. IS wil Assad verdrijven en in plaats van Syrië (en de landen eromheen) een eigen staat
oprichten.
3.
Om een eigen staat op te richten is veel geld nodig. Je moet zorgen voor onderwijs,
gezondheidszorg, enzovoort.
Opdracht 2
Bondgenoten en vijanden in het Midden-Oosten
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(Bron:http://www.slate.com/blogs/the_world_/2014/07/17/the_middle_east_friendship_chart.html)
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IS heeft alleen vijanden, geen bondgenoten. Ook groeperingen die vergelijkbare doelen als IS
hebben, wijzen het extreme geweld van IS af. Wel oefent IS aantrekkingskracht uit op
geradicaliseerde moslims in de hele wereld. Voor hen staat ‘Islamitische Staat’ waarschijnlijk
niet voor ‘onderdrukking’ en ‘geweld’, maar voor ‘gerechtigheid’, ‘succes’ en misschien ook
voor ‘idealen’.
Irak en Syrië hebben volgens dit schema geen gemeenschappelijke bondgenoten. In het meer
uitgebreide schema op slate.com is te zien dat Iran en Hezbollah bondgenoten zijn van zowel
Irak als Syrië. Irak en Syrië delen volgens dit schema wel vijanden, namelijk Al-Qaida en IS.
Ook Israël, Saoedi-Arabië en Turkije zijn vijanden van beide landen.
Sommige vijanden van IS zijn elkaars bondgenoten, maar veel zijn het ook niet. IS dwingt nu
veel landen om samen op te trekken met landen die eigenlijk hun vijanden zijn. Voorbeeld: de
Verenigde Staten en Syrië. Dat levert ongemakkelijke situaties op. Het is interessant om te
kijken of de verhoudingen tussen landen hierdoor misschien gaan veranderen.

Opdracht 3
1.
Het belangrijkste doel van Assad is waarschijnlijk om aan de macht te blijven. Onlangs
dreigde de Verenigde Staren nog met een luchtaanval tegen het Syrische regime, maar nu
iedereen bang is voor IS, hoeft Assad daar waarschijnlijk voorlopig niet bang voor te zijn.
2.
De Koerden vechten feitelijk voor zichzelf en hun autonomie. Koerden zijn bijna overal een
onderdrukte minderheid. Ze willen graag een eigen land krijgen.

