
Het einde 
van de 
Verenigde naties? 
Van Bommel erkent dat er veel 
kritiek mogelijk en nodig is op 
de samenstelling van de Veilig
heidsraad, bijvoorbeeld op de 
zwakke positie van grote arme 
landen als India. 'Maar de Raad 
is wel het enige lichaam dat 
gelegitimeerd is om in interna
tionale conflicten tot gewapend 
ingrijpen te besluiten . De basis 
van de Vei ligheidsraad is een 
goed handvest, waarin belang
rijke rechten en plichten zijn op
genomen en dat expliciet het in
terstatelijk geweldverbod vast
legt. De verbeteringen die nodi g 
zij n in de werking van de VN en 
de Vei ligheidsraad kunnen met 
kleine stappen gerealiseerd wor
den. I-Iet verli es aan betekenis 
en geloofwaardigbeid van de 
VN waarvoor Bush verantwoor
delijk is, betekent echter een 
enorme stap terug.' 

Toen de Verenigde Naties in 
oktober 1945 opgericht werden, 
kregen vijf landen een perma
nente zetel in de Vei ligheids
raad, het orgaan dat uit naam 
van de VN optreedt om de inter
nationale vrede en vei li gheid 
te handhaven. Die permanente 
leden, de Verenigde Staten, Rus
land, China, het Verenigd Ko
ninkrijk en Frankrijk, kregen 
bovendien het vetorecht: de mo
gelijkheid om elke onwelgeval
lige uitspraak tegen te houden. 
Voor een verklaring voor die 
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·oe bijl aan de w ortel van de Verenigde Naties·. Zo betitelt 

Harry van Bommel het optreden van Bush. ·oe grote verlie

zer - naast de Iraakse bevolking - is de wereldgemeen

schap. Met deze schoffering van de Verenigde Naties zet

ten Bush en Blair de klok tientallen jaren terug in de tijd: 

machtige positie moet gekeken 
worden naar het moment waarop 
de VN opgericht is (kort na een 
oorlog met de geall ieerden als 
overwinnaars) en vooral naar de 
krachtige druk vanuit de VS, die 
een sterke status eisten als voor
waarde voor deelname. De ande
re landen protesteerden daar hef
tig tegen, maar moesten bakzeil 
halen. Voor hen bleef niets an
ders over dan het bij toerbeurt 
voor twee jaar bezetten van de 
vijf (in 1965 verhoogd tot tien) 
tijdelij ke Veiligheidsraadszetels 
zonder vetorecht. 
Al jarenlang wordt er binnen de 
VN gepleit voor een andere ver
deling van de macht in Veilig
heidsraad. Zowel bevolkings
rijke ontwikkelingslanden als 
India, Indonesië, Brazilië, Paki
stan en Nigeria, als industrielan
den als Duitsland, Japan, Italië 
en Canada (alle lid van de G-7) 
vinden dat hun feitelijke macht 
juridisch weerspiegeld zou 
moeten worden in de samenstel
ling van de Veiligheidsraad. In 
1993 stelde deAlgemene Verga-

dering van de VN een werk
groep in die het functioneren 
van de Veiligheidsraad tegen het 
licht moet houden. De werk
groep heeft zich uitgesproken 
voor hervorming van de Veilig
heidsraad, maar di scussieert al 
jaren zonder enige vooruitgang 
te boeken. Enerzijds is er de 
strijd tussen de landen di e aan
spraak maken op een permanen
te zetel en hun regionale rivalen; 
anderzijds verzetten de vijf per
manente Veiligheidsraadsleden 
zich tegen de verdergaande 
transparantie van het werk van 
de VR, die door het merendeel 
van de lidstaten wordt verlangd. 

Naast de oververtegenwoordi
ging van de rijke westerse lan
den in de Veiligheidsraad zijn er 
nog meer aspecten di e de onpar
tijdige werking van het orgaan 
uithollen. De VS domineren de 
Veiligheidsraad ook door hun 
uitgebreide personeelsstaf. Dis
cussie-ontwerpen worden vaak 
opgesteld door de VS. Zij be
slissen over het vergaderschema 
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en voeren het hoogste woord in 
infonnele raadplegingen waar 
de permanente leden afzonder
lijk vergaderen. 
Verder maakt de grote economi
sche macht van met name de VS 
het mogelijk stemmen te kopen 
door belonen en bedreigen. En 
daar wordt enthousiast gebruik 
van gemaakt. Resolutie 678 ui t 
1990 bijvoorbeeld, die acties 
tegen Irak toestond, werd aan
genomen met twaalf stemmen 
tegen twee (Jemen en Cuba) en 
één onthouding (China). Nadat 
Jemen tegen de resolutie ge
stemd had, sneden de Verenigde 
Staten alle economische hulp 
aan Jemen af. 
Harry van Bommel: 'De tijdelij
ke leden worden letterlijk omge
kocht of gechanteerd. Dat is ook 
de afgelopen weken het geval ge
weest. Samen met zijn dreige
ment - dat hij nu waargemaakt 
heeft - om buiten de VN om te 
gaan, heeft Bush daarmee die or
ganisatie opgeblazen. Dit is een 
hi storisch moment dat niemand 
zo maar mag laten passeren.' • 




