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Escalatie in de Straat van Hormuz
Al maanden is er sprake van een gevaarlijke escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran, nadat Amerika
zich vorig jaar eenzijdig terugtrok uit de nucleaire deal (JCPOA). Amerika voert een maximale pressie
campagne tegen Iran. Invoering en verdere verzwaring van draconische sancties richting Teheran maken
hier deel van uit. In reactie op aanvallen op enkele tankers deed Amerika een oproep aan bondgenoten om
bij te dragen aan de multinationale maritieme operatie Sentinal, die veilige doorvaart in de strategisch
belangrijke wateren rond Iran, in het bijzonder de Straat van Hormuz, en rond Jemen moet garanderen.
Nederland reageerde “welwillend” op dit verzoek. Na de inbeslagname van een onder Britse vlag varende
tanker door Iran benaderde ook de Britse regering Nederland voor deelname aan een door Europa geleide
maritieme beschermingsmissie. PAX meent dat de escalatie in de Straat van Hormuz het gevolg is van de
Amerikaanse politiek jegens Iran. Vergroting van de militaire presentie draagt bij aan verdere escalatie in
de Straat van Hormuz, met alle risico’s van dien, en neemt de oorzaak van onveiligheid niet weg.
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Aanbevelingen
In het licht van de hierboven geschetste analyse, doet PAX de volgende aanbevelingen aan de
Nederlandse regering:
Sla het verzoek af voor Nederlandse deelname aan de Amerikaanse of de Britse militaire
operatie in de Straat van Hormuz, om niet bij te dragen aan verdere escalatie in de verhoudingen;
Zet in op een politieke strategie voor herstel van de nucleaire deal met Iran en beëindiging van
de oorlog in Jemen;
Zet met de EU in op de totstandkoming van een communicatie- en ontspanningsmechanisme,
mogelijk in de vorm van een Incidents at Sea agreement, ter voorkoming van maritieme
incidenten tussen de VS en Iran, met een rol voor de internationale gemeenschap.
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