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De neutraliteit van Antarctica staat onder druk

Politiek in een 
grenzeloos land
Op papier is Antarctica een politiek neutraal heiligdom, een reservaat 

voorbehouden aan de wetenschap. Toch claimden al zeven landen hun 

lapje grond. Welke krachten zich ook meten buiten de grenzen van het 

witte continent, ter plaatse spelen nationaliteit, geopolitiek en ego’s 

nauwelijks een rol. ‘Hier werk je samen om te overleven.’

I k wilde dit artikel al in 2016 schrij
ven. Maar onvoorspelbaar en 
verraderlijk drijfijs rond Galindez 
Island, een noordelijke uitloper 

van Antarctica, verhinderde toen dat 
we veilig aan land konden gaan. Zo 
luidde althans de officiële uitleg van 
de kapitein van ons ijsversterkt schip 
genaamd Sea Spirit.

Het plan was aan te meren bij het 
Oekraïense onderzoeksstation Aka
demik Vernadsky Station. Ik had ver
wacht dat Oleg Tikhvinsky, geboren 
Oekraïner, alles op alles zou zetten 
om zijn landgenoten te ontmoeten. 
Het gerucht ging dat hij de basis links 
liet liggen om de Russische concessie
houders van het schip niet voor het 
hoofd te stoten. Sinds Rusland in 2014 
de Krim afhandig maakte van Oekra
ine leven beide landen nog altijd op 
uiterst gespannen voet.

Vandaag ben ik opnieuw aan boord 
van de Sea Spirit met aan het roer 
nog altijd Tikhvinsky. Eigenzinnig en 
nors als hij is, rept de kapitein met 
geen woord over de haalbaarheid om 
dit keer wel bij Vernadsky voor anker 
te gaan. Ook Jonathan Zaccaria, onze 
Franse expeditieleider, waagt zich 
niet aan voorspellingen. Hij plant en 
herplant de reisweg van dag tot dag, 
want ‘op Antarctica beslist de natuur 
waar wij mensen gaan en staan. Harde 
voorspellingen maken in dit gebied, 
waar het weer zo kan omslaan, is je
zelf bedriegen.’

Het is vroege namiddag als we de 
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Ezelspinguïns bevolken 
het Oekraïense Vernadsky-
onderzoeksstation op het 
Antarctische Galindez 
Island.

Moon Island navigeren, zo’n tweehon
derd kilometer boven Galindez Island. 
Het anker ploft 26 meter diep net 
voor Half Moon Beach. De sikkelvor
mige landtong ligt gevangen tussen 
de eilanden Livingston en Greenwich. 
Het is 3 graden en de wind haalt 33 
knopen, zo’n 60 km/u. Goed voor een 
gevoelstemperatuur van –10 graden. 
We landen middenin een zoo van kin
bandpinguïns en ander gevogelte. En 
één eenzame, verdwaalde macaroni
pinguïn. ‘Dat is elders de talrijkste 
soort, met wereldwijd bijna 20 mil
joen exemplaren. Maar op Antarctica 
broedt ze niet’, zegt een van de bio
logen die mee is op de expeditie. Dit 
ene exemplaar moet echt verloren zijn 
gezwommen.

Op een boogscheut van ons schip 
verbijten Argentijnen hun laatste 
weken in de bescheiden zomerbasis 
Teniente Camara. Onderweg is het 
uitkijken waar je je voeten zet: het 
pad ligt bezaaid met pelsrobben die 
duidelijk genieten van het nietsdoen. 
Het eerste wat we zien van de Argen
tijnse basis is een geïmproviseerde 
souvenirshop, waar dollars en euro’s 
vlotjes van eigenaars wisselen. Een 
postkaartje kost er vijf dollar.

In het station vertelt luitenant 
Gustavo A. Lutri over het leven op 
de basis. Samen met zestien collega
militairen houdt hij de basis opera
tioneel en ondersteunt zijn team de 
wetenschappers die hier onderzoek 
komen doen. Dit jaar ‘logeerde’ er nog 
niemand. ‘Het weer vormt een belang
rijke emotionele factor voor iedereen 
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die actief is op de basis. Het is frus
trerend als geplande opdrachten in 
het water vallen door regen, sneeuw 
of wind. De omstandigheden slaan 
hier vaak heel snel en onverwachts 
om. Zoals vandaag. We wisten dat het 
hard zou waaien, maar de weersvoor
spelling van gisteren repte met geen 
woord over regen. Leven van uur tot 
uur vraagt mentale flexibiliteit.’

Net zoals de isolatie, het feit dat 
deze mensen maanden lang ver weg 
zijn van hun thuis? Ik herinner Lutri 
aan het verhaal van de arts van het 
zuidelijker gelegen Argentijns station 
Almirante Brown. Op 12 april 1984 
stak die opzettelijk de gebouwen in 
brand omdat hij er niet nog een winter 
wilde doorbrengen. Hij kon zijn vrien
din niet langer missen. ‘Als militair 
zijn we getraind op lange buitenlandse 
missies, al zie ook ik overwinteren 
zonder daglicht niet zitten. Hier is 
ook geen internet (lacht). De tergend 
trage, vrije uren brengen we door met 
gamen, kaartspelen of wandelen in de 
buurt. Het is belangrijk elke dag zo 
goed mogelijk te vullen en de geest 
actief te houden.’

Uitbreidingsdrift
Het valt op hoe vaak militairen wor
den ingezet om basissen operationeel 
te houden. ‘Op papier zijn we inder
daad een militaire eenheid. We zijn 

Bij wind-
snelheden tot 
90 km/u door de 
golven klieven is 
geen pretje.

Akademik 
Vernadsky is 
een de weinige 
onderzoeks- 
stations dat het 
jaar rond wordt 
bemand.

Voor anker op de sikkelvormige landtong Half Moon Beach. 

hard getraind, maar een verborgen 
agenda hebben we niet. In het veld 
voelen we ons allerminst soldaat’, 
zegt Lutri. ‘Op Antarctica werk je 
samen om te overleven, ongeacht je 
nationaliteit of geopolitieke spannin
gen in de buitenwereld. Hier gelden 
andere regels, andere wetten, andere 
gewoonten. Zelfs al zijn we militairen, 
we moeten nooit onderhandelen om 
steun te krijgen van stations van ande
re landen. Als gevechtseenheid opere
ren we ook nooit in het niemandsland 
dat Antarctica is. Noem ons dus liever 
rangers.’

De 14 miljoen vierkante kilome
ter – zo’n 480 keer de oppervlakte 
van België – behoren niemand toe. Ze 
worden beschermd door het Antarc
tisch Verdrag van 1959. Antarctica is 
een politiek neutraal heiligdom, een 
reservaat exclusief voor de weten
schap. Uiteindelijk claimden toch al 
zeven van de 53 landen die het ver
drag ondertekenden hun lapje grond, 
waaronder Argentinië, Chili, Frankrijk 
en GrootBrittannië.

Ook de Belgen zijn niet vrij van 
uitbreidingsdrift. In 1939 schreef 
advocaat Maurice de Cock naar de 
toenmalige minister van Buitenlandse 
Zaken dat het Koninklijk Aardrijks
kundig Genootschap van België wil 
dat het land de soevereiniteit over de 
Antarctische ontdekkingen opeist. De 
Tweede Wereldoorlog zette de de
marche on hold en een tweede poging 
in 1947 viel in dovemansoren. Daarna 
besloot België het voorbeeld van de 
Verenigde Staten te volgen. De VS 
stelden geen enkele claim en erkende 
er ook geen. Ze behielden wel alle 
rechten om in de toekomst aanspraak 
te maken op bepaalde gebieden. Rus
land deed net hetzelfde.

In 2048 wordt het verdrag her
zien. Tot dan blijven alle territoriale 
aanspraken bevroren. Intussen groeit 
naast de politieke ook de economi
sche druk, door onder meer visserij, 
toerisme en bioprospectie, waarbij 
voornamelijk farmabedrijven zoeken 
naar plantaardig en dierlijk materiaal 
voor commercieel interessante me
dicijnen. Die toenemende aandacht 
weegt op de originele doelstelling van 
de overeenkomst.

Maar hoe zou een land zich dan 
een stuk van Antarctica kunnen toe
eigenen? ‘Het internationaal recht 
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stelt vier voorwaarden om land te 
kunnen claimen’, zegt Jozef Verlin
den. Hij is de biograaf van Adrien de 
Gerlache, de Belgische baron annex 
poolavonturier die in 1897 de eerste 
wetenschappelijke expeditie naar 
Antarctica op touw zette en er ook 
overwinterde. ‘Je moet het land heb
ben ontdekt, je moet het officieel 
claimen, het effectief bezetten en er 
administratieve daden stellen’ (zie 
ook kaderstuk).

Aan vindingrijkheid is er op dat 
vlak geen gebrek. De Argentijnen clai
men bijvoorbeeld land door er kinde
ren te verwekken – liefde als pasmunt 
voor territorium –, terwijl de Chilenen 
er een hotel zetten en de Britten een 
postkantoor uitbaten.

Zeventigduizend postkaartjes
Bij windsnelheden tot 90 km/uur 
met een zodiacbootje door de golven 
klieven is geen pretje. We klauteren 
de glibberige rotsen omhoog naar 
de Britse basis Port Lockroy op het 
schiereiland Goudier. Ik heb er een 
afspraak met Hannelore Cuypers. 
Voor het tweede jaar op rij selecteerde 
het United Kingdom Antarctic Heri
tage Trust (UKAHT) deze Limburgse 
tandarts – die in Noorwegen woont – 
voor het team, dit keer als base leader.

Goudier was ooit een veilige haven 
voor walvisjagers, Britse spionnen en 
wetenschappers. Na de Tweede We
reldoorlog droeg defensie de basis over 
aan de British Antarctic Survey. Port 
Lockroy ruilde zijn militaire functie 
voor dierobservaties en ionosferisch 
onderzoek, waarbij meteorologen de 
hogere atmosfeer bestuderen.

In 1962 werd de basis verlaten. 
‘Het duurde tot 1996 voor een klein 
team van schrijnwerkers Bransfield 
House, het hoofdgebouw, opnieuw 
restaureerde en renoveerde tot een 
museum’, weet Cuypers. ‘De locatie 
was het jaar voordien door het An
tarctisch Verdrag erkend als een histo
risch waardevolle site en had de naam 
‘Historic Site and Monument No 61’ 
gekregen.’ Intussen staat Port Lock
roy onder de voogdij van het UKAHT 
en wordt de basis enkel bemand tij
dens de Zuidpoolzomer.

Het museum groeide uit tot een 
van de drukstbezochte toeristische 
bezienswaardigheden op Antarctica. 
‘Van negenhonderd bezoekers in 1996 
tot dik negentienduizend in 2018, 
dat is goed voor meer dan zeventig
duizend postkaartjes in de knalrode 
brievenbus’, zegt Cuypers. In het mu
seum snuiven we de sfeer op van een 
wetenschappelijke basis anno jaren 

BRITS GEVECHT OM GEBIED
Vóór het Antarctisch Verdrag in 1959 beschreven de Britten de Falkland Islands Dependen-
cies, een regeling voor het beheer van Britse territoria in Antarctica, bestuurd vanuit de 
Falklandeilanden. Voor de territoria baseerden ze zich op ontdekkingen door onder meer 
James Cook, William Smith, Edward Bransfield en John Biscoe. Hun claim op het gebied 
steunde dus louter op het feit dat de Engelsen het hadden ontdekt. Ze redeneerden dat de 
landen in Antarctica zich niet leenden tot een effectieve bezetting. Tussen haakjes: de En-
gelsen claimden een sector waarin ook gebieden lagen die ontdekt waren door onder meer 
de Belgische poolreiziger Adrien de Gerlache. Ze noemden hun eigen ontdekkingen ‘exten-
sies van eerdere ontdekkingen’. Het manoeuvre kreeg zoveel kritiek dat de Engelsen het 
geclaimde grondgebied in de jaren 1940 effectief gingen bezetten. Om hun eis voor soeve-
reiniteit kracht bij te zetten, bouwden ze basissen en stelden ze administratieve daden.
In 1944 zette de Royal Navy vervolgens een ultrageheime missie op poten. ‘Die was zo ge-
heim dat de veertien militairen die eropuit werden gestuurd dachten dat ze naar warme, 
exotische oorden vertrokken omdat ze in hun uitrusting zonnebrillen vonden’, weet Han-
nelore Cuypers, base leader van Port Lockroy. ‘Operatie Tabarin, zoals de missie heette, 
moest de Britten beschermen tegen mogelijke Duitse en Argentijnse territoriumclaims. 
Bovendien vermoedden de Britten dat nazi-Duitsland afgelegen eilanden gebruikte als 
schuilplaats voor bevoorradingsschepen en duikboten die geallieerde schepen moesten 
kelderen.’ De Parijse nachtclub ‘Bal Tabarin’ bood inspiratie voor de naam van de operatie 
en zinspeelde op de maandenlange duisternis van de poolnacht. De militairen bouwden 
een postkantoor uit, voerden telegraafdiensten uit en deden meteorologische waarnemin-
gen. Dat alles om de Britse territoriale aanspraken te versterken.

1950. Inclusief brandkast ‘waarin de 
alcohol werd bewaard’. Dat dit een 
mannenwereld was, tonen de recent 
ontdekte pinuptekeningen in het 
slaapkamervertrek.

Nog tijdens de restauratie van Port 
Lockroy worden de ezelspinguïns die 
het zakdoekgrote Goudier kolonise
ren nauwgezet gemonitord en geteld. 
Het onderzoek toont dat toeristen de 
populatie niet hinderen. De kolonie 
groeit zelfs aan. En dat dankzij de 
menselijke aanwezigheid? Cuypers 
ziet een verband. ‘Mensen schrikken 
skuavogels af die op zoek zijn naar eie
ren, kuikens of zieke pinguïns. Minder 
roofvogels heeft indirect een positieve 
invloed op het pinguïnbestand.’

Pinguïnkak
Het team van Cuypers woont, kookt, 
eet, wast zich en ontspant in een re
plica van de originele nissenhut. Er is 
geen stromend water, geen elektrici
teit, enkel zonnepanelen en een kleine 
windturbine. ‘Het gebrek aan comfort 
went snel, al neemt koken en wassen 
veel meer tijd in beslag omdat alles 
op gas gebeurt. Een hogedrukreiniger 
om alle pinguïnguano weg te spuiten 
op de trappen en de keien zou welkom 
zijn. Nu schrobben en poetsen we al
les met de hand.’
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Dat is een must om slippen en val
len te vermijden. Cuypers kan niet 
zomaar een ambulance bellen en voor 
een dokter hangt het team af van de 
stations in de buurt, zoals Vernadsky. 
Ook binnen kan het best gevaarlijk 
zijn. In de keuken is het opletten voor 
brand. Koken gebeurt er op propaan. 
De propaanflessen worden via de toe
risten en andere passerende schepen 
aangevoerd vanuit Stanley op de Falk
landeilanden. ‘We zijn volledig afhan
kelijk van hun levering’, zegt Cuypers.

‘Het kan tot twee maanden duren 
voor we onze flessen opnieuw gevuld 
krijgen. Als we een bevoorrading 
mislopen omdat er bijvoorbeeld op 
dat moment geen cruiseschepen in 
de buurt zijn, dan kan het hier nijpen 
en moeten we onze bufferstock aan
spreken. Wordt de voorraad te krap, 
dan rantsoeneren we de verwarming, 
zetten we het verbrandingstoilet op 
nonactief en gaan we zelf wat meer 
op de emmer’, zegt Cuypers.

Opdat er voldoende overblijft 
voor het team dat erna komt, moet 

de groep van Cuypers ver vooruitden
ken en omzichtig omspringen met 
de voorraden. Alle brandgevoelige 
stoffen bewaart ze in het boothuis op 
een veilige afstand van het woonhuis, 
zodat bij brand niet het hele station in 
vlammen opgaat.

Met een laatste vraag neem ik 
afscheid van Cuypers. Of ze politieke 
spanningen voelt tussen de verschil
lende stations? ‘Van politiek merk je 
helemaal niets in het veld’, verzekert 
ze me. ‘Wetenschappers, stationsbe
manning, scheepslui en ook toeristen: 
ze staan altijd paraat om elkaar te 
steunen. Hier is geen sprake van gren
zen of claims. Hopelijk blijft dat zo in 
de toekomst.’

Symbolische pond
Op de scheepsradar verschijnt Ga
lindez Island. Ik luister mee wanneer 
Zaccaria Vernadsky oproept via de 
radio. We krijgen een go. Eerst maken 
we een tussenstop op het naburige 
Winter Island. Dat kreeg zijn naam 
van de British Graham Land Expediti
on, dat hier in 1935 op 1936 overwin
terde. Een gammel houten bordje uit 
1947 laat er verder geen twijfel over 
bestaan: dit is een Brits kroondomein. 
Hier op Winter Island liggen de roots 
van Vernadsky Station.

De originele hut uit 1935 die we 
hier aantreffen, werd in 1946 vrijwel 
zeker weggespoeld door een tsunami. 
Een jaar later trokken de Britten op 
dezelfde plek een nieuw gebouw op, 
maar vandaag ligt de basis er verlaten 
bij. In 1954 verhuisden de Britten hun 

In de 18de en 19de eeuw werd hevig gejaagd op pelsrobben. Het museum op Port Lockroy toont slaapvertrekken zoals die eruitzagen in 1950.

De Britse basis 
Port Lockroy.

onderzoek naar de nieuwe en grotere 
Faraday Base op het naburige eiland 
Galindez.

Lang verhaal kort: in de jaren 1990 
consolideren de Britten hun Zuidpool
basissen en deden ze Faraday van de 
hand aan Oekraïne. Waarom Oekra
ine? ‘Na de implosie van de Sovjet
Unie in 1991 waren de Oekraïners die 
op Russische bases aan de slag waren 
plots persona non grata’, verklaart 
Viktor Dmitrievich Lukyaschenko, 
basiscommandant op Vernadsky. Lu
kyaschenko is een voormalig militair 
en werkt nu als geofysicus in dienst 
van het National Antarctic Scientific 
Centre (NASC) van Oekraïne. Hij is 
inmiddels toe aan zijn zesde campag
ne hier op de zuidpool. Een campagne 
duurt een vol jaar.

‘De Britten wilden af van hun ba
sis, maar zonder hun onderzoek te 
hypothekeren. Oekraïne was vragende 
partij. Op 7 februari 1996 droegen de 
Britten voor een symbolische pond de 
Faraday Base over. Oekraïne betaalde 
cash voor de uitrusting en de appara
tuur met de garantie dat het tien jaar 
lang meetgegevens zou blijven bezor
gen. We zijn 22 jaar verder en delen 
nog altijd onze data.’

Gat in de ozon
Van alle wetenschappelijke stations 
op deze uitloper van Antarctica is Ver
nadsky één van de langste in functie. 
Beroemd ook, want hier werd in 1985 
het groeiende gat in de ozonlaag ont
dekt. ‘En we hebben de beste bar in 
Antarctica’, lacht geofysicus Bogdan 
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Yuriyovych Gavrilyuk. Het verhaal 
wil dat een zekere Keith ‘Cat’ Carott 
met een lading hout bedoeld voor 
een nieuwe pier een typische Britse 
pub bouwde. Die zet kostte hem zijn 
job, maar de bar heeft mooi stand 
gehouden.

In het tafelblad tussen de tapkra
nen zit een pond ingewerkt. Het is 
het symbolische muntstuk dat Groot
Brittannië aan Oekraïne vroeg voor 
de basis. ‘Raak het aan en het zal jou 
en ons geluk brengen’, zegt Gavrilyuk, 
die het stukje metaal verheft tot een 
heuse relikwie. Voor 3 dollar krijg ik 
een shotje artisanale wodka, ‘gorilka’ 
in het Oekraïens. ‘Eigen distillaat, 
maar houd het stil. Sinds kort mogen 
we niet langer zelf stoken. Of eigen 
druiven kweken, zoals we jaren ge
leden deden.’ Vrouwelijke bezoekers 
krijgen een gratis gorilka in ruil voor 
hun beha. De kapstok in de hoek van 
de bar getuigt van de mannelijke 
overtuigingskracht.

Gavrilyuk leidt me via een traplad
der door het mangat naar de telescoop 
waarmee hij en zijn collegaonder
zoekers de ozonlaag monitoren. De 
eerste observaties startten al in 1957. 
Aan de muur hangt een originele print 
van de metingen die het gat duidelijk 
aantonen. ‘Het ozongat is vandaag 
kleiner dan in de jaren 1980,’ zegt 
Gavrilyuk, ‘maar dat heeft meer te 
maken met temperatuurwisselingen 
dan met menselijke inspanningen. 
Het ozongat krimpt mee dankzij het 
Protocol van Montréal, dat 196 landen 
ondertekenden in 1987. Toch kan het 
over pakweg vijftig jaar weer even 
groot zijn.’ Een natuurlijke schomme
ling, noemt Gavrilyuk het. ‘Menselijke 
activiteit telt voor amper 8 procent in 
de schommelingen mee.’

Zeven dagen op zeven, en steeds 
op hetzelfde tijdstip, stuurt Gavrilyuk 
zijn ozonmetingen door. Niet het 
ononderbroken onderzoek weegt het 

zones bezetten. Het is belangrijk dat 
we die kans niet laten schieten, zowel 
voor de wetenschappelijke vooruit
gang als voor de economische belan
gen van ons land.’

Toen Viktor Lukyaschenko’s team 
in mei 2018 terugkeerde van Antarc
tica beloofde NASCdirecteur Yevgeny 
Dyky dat hij alles op alles zal zetten 
om dit jaar een eigen, zuidpoolwaar
dig schip te bemachtigen. Dan moet 
Oekraïne niet langer een cruiseschip 
charteren om de wetenschappers en 
hun uitrusting ter plaatse te krijgen. 
Voorts wil hij een stabiele internetver
binding via satelliet laten installeren 
en ten slotte ook vrouwen een plaats 
geven in het team. ‘Vrouwen weren is 
een overblijfsel van de sovjetpolitiek. 
Ongehoord en beledigend in de 21ste 
eeuw als je weet dat aan de eerste ex
pedities van ons land wel vrouwelijke 
wetenschappers deelnamen.’

Niet iedereen wordt uitverkoren 
om op Vernadsky te overwinteren. 
‘Behalve een crack in je vak moet je 
psychologisch en fysiek in topconditie 
zijn. Je moet bestand zijn tegen het 
barre weer, mentaal weerbaar zijn, je 
moet een goed mens zijn’, zegt Lukya
schenko, en hij spreekt uit ervaring. 
‘We zonderen ons niet af, we delen 
onze onderzoeksresultaten met de 
Britten, Amerikanen, Australiërs, Ar
gentijnen en Polen. Wetenschap over
stijgt politiek. Zelfs de Krimoorlog had 
weinig impact op wat we hier doen.’

En Rusland? Oekraïne leeft op 
gespannen voet met de grootmacht. 
Data uitwisselen is vooralsnog taboe, 
leer ik in de wandelgangen. ‘We ont
vangen wel Russische toeristen’, aldus 
Lukyaschenko. Toerisme werkt als een 
positieve hefboom. ‘Al was het maar 
om duidelijk te maken dat Oekraïne 
geen deel van Rusland is.’

Dat ruikt naar politieke marketing. 
‘Onze permanente aanwezigheid als 
onderpand voor een potentiële lands
claim is een politiek gegeven’, geeft 
Lukyaschenko toe. ‘We willen niet 
schijnheilig doen: als een toekomstig 
verdrag toelaat om hier andere dan 
wetenschappelijke activiteiten te 
ontwikkelen, dan zal Oekraïne niet 
achterblijven. Al zullen we als weten
schappers zo’n verdrag met alle moge
lijk middelen bestrijden.’ ■

‘Zodra de aanwezige landen Antarctica 

economisch kunnen ontwikkelen, 

zullen ze hun zones bezetten’

zwaarst, wel de isolatie. ‘We hebben 
geen stabiele internetconnectie, geen 
aanbod van nieuwe films of series. Op 
mindere dagen slaan de heimwee en 
moedeloosheid onverbiddelijk toe.’

De machteloosheid als er op het 
thuisfront iets gebeurt, is moordend 
voor het gemoed. Kameraadschap 
is cruciaal voor de sfeer, net als een 
goede keuken. ‘Borsjtsjsoep is en blijft 
ook hier populair’, lacht kok Bogdan 
Palamarchuk. ‘Het is mijn eerste expe
ditie en ik maakte me toch wel zorgen. 
Ik sleurde een doos vol kookboeken 
mee. Tot nu toe volstaat mijn culi
naire verbeelding om de kost lekker 
en afwisselend te houden.’

Crack in het vak
In januari 2015 kopte de Oekraïnse 
krant The Day: ‘Akademik Vernadsky 
is het enige Antarctisch onderzoeks
station zonder een eigen internetver
binding’. ‘Nogal wat politici stonden 
toen sceptisch tegenover de Oekra
inse aanwezigheid in Antarctica, in 
tegenstelling tot wat in het regeerak
koord was overeengekomen’, schreef 
journalist Inna Lykhovyd. Dat toonde 
zich in de vrijgemaakte middelen. Het 
budget voor de expeditie 20172018 
bedroeg zo’n twee miljoen euro, een 
verdubbeling ten opzichte van 2015. 
Toch is dat een peulschil vergeleken 
bij de 280 miljoen euro die de Fransen 
jaarlijks investeren in wetenschappe
lijk onderzoek op Antarctica.

‘Oekraïne moet aanwezig blijven 
op Antarctica’, benadrukte de toenma
lige onderminister van Onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek, Maksym 
Strikha, in het artikel. ‘Omdat Antarc
tica potentieel de grootste zoetwa
terbron ter wereld is en over enorme 
voorraden biologische en minerale 
rijkdommen beschikt. Zodra de eco
nomische ontwikkeling van Antarctica 
mogelijk wordt, wat niet ondenkbaar 
is, zullen de aanwezige landen hun 

Eos nam deel aan de reis naar Antarctica van Asteria 
Expeditions. www.asteriaexpeditions.be


