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De Irakcrisis leverde het jonge Europese Buitenlands en veiligheidsbeleid 

(EVDB) een uiterst slechte pers op. Op het hoogtepunt van de crisis en het diep

tepunt van de Europese verdeeldheid werd het door sommigen min ofmeer 

doodverklaard. Terugkijkend op de al weer luwende Irak-crisis stelt Van Wersch 

dat er weinig reden is voor een dergelijk vernietigend oordeel. In feite is er de 

afgelopen tien jaar veel gebeurd en is het EVDB in 2003 tegen veler verwachting 

in de fabriek uitgereden met intussen twee militaire operaties en één civiele: 

nog niets groots, maar een interessant begin. In het kielzog van de Irak-oorlog 

is de EU bezig een veiligheidsstrategie op te stellen, en een effectiever non-pro

liferatiebeleid uit te werken. Als men oog heeft voor de juiste proporties is er 

geen reden voor cynisme. Ironisch genoeg zou het uiteindelijke effect van de 

Bush-Administratie op het buitenlandse beleid van de Unie wel eens positief 

kunnen zijn: het unilateralisme, tezamen met de neoconservatieve suggestie 

van Europese irrelevantie, zou de beste stimulans kunnen blijken voor EU-lid

staten om beter te presteren. Wat bovenstaande verwachting wel betekent, is 

dat de komende decennia waarschijnlijk in het teken zullen staan van groeiend 

Europees zelfbewustzijn, en dat de EU de VS op politiek gebied meer tegemoet 

zal gaan treden op de wijze waarop zij dat al doet op economisch gebied: niet 

als een tegenpool, maar als bevriende en zelfbewuste partner, die doeltreffend 

en verantwoord voor eigen belangen opkomt. De balans tussen Europees lid

maatschap en transatlantische oriëntatie zal daarbij allicht veranderen. Om 

uiteindelijk niet te vervallen in een ongewenste keuze voor de één en tegen de 

ander zal het steeds meer nodig zijn de redenen voor een transatlantische 

oriëntatie scherp op het netvlies te hebben. 

In dl' jaren dat ik in de VS verbleef. was het in bijna alle gevallen mogelijk om 

aan te geven wat de positie van de Europese Unie was. In één geval was dat nooit 

mogelijk: het Irak-dossier. Ik arriveerde in de VS begin september 1996, op de 

dag dat Saddam Ilussein zijn troepen Noord-Irak inzond. Die crisis leidde tot 

l'en "uniIatl'J'all''' uitbreiding van dl' rw-fly-z()Hc, dil' Frankrijk echter niet erken

de. hl zo zou dat crisis na crisis doorgaan. Hoezeer dit dossier tenslotte dl' rela

ties tussen dl' Hl en dl' VS onder druk zou zetten, is intussen genoegzaam be

kend:juist dit l'l1l' dossil'r is tenslotte in ons gezicht ontploft. Er is eindeloos 
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over geschreven. Zou Robert Kagan's these dat "it is time to stop pretending that 

Europeans and Americans share a common view of the world, or even that they occupy the 

same world" ooit zoveel succes gehad hebben zonder de Irak-oorlog? Niettemin is 

de vraag gerechtvaardigd ofhet werkelijk verstandig is belangrijke vragen over 

de transatlantische relaties en de levensvatbaarheid van het Europese 

Gemeenschappelijke en Veiligheidsbeleid (GBVE) alleen maar te bezien vanuit 

een dossier dat in Washington zelf een unieke status had en voor de EU in zeke

re zin een achilleshiel was. 

De Irak-crisis leverde het GBVB een uiterst slechte pers op. Op het hoogtepunt 

van de crisis en het dieptepunt van de Europese verdeeldheid werd het door 

sommigen min of meer doodverklaard. Dat lijkt een klassiek geval van het 

creëren vanje eigen teleurstellingen: te hoge verwachtingen stellen - alsof het 

GBVE klaar was voor een crisis van historische proporties - en, als die uiteraard 

onvervulbaar blijken, tot cynisme vervallen. In feite is er in een periode van 10 

jaar veel gebeurd. Er is een Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid 

gekomen, en het is uitgerust met een Hoge Vertegenwoordiger, die waarschijn

lijk in 2006 een Europese Minister wordt, en de bevoegdheden van Hoge 

Vertegenwoordiger en Commissaris voor Externe Relaties in één persoon zal ver

enigen. Er zijn intussen zeven Speciale Vertegenwoordigers van de EU met man

daten op de Balkan, in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Er is een permanent 

Politiek en Veiligheidscomité. Het EVDB is in 2003 tegen veler verwachting in -

Kagan deed het in zijn "Paradise and Power" nog af als een "embarrassment to 

Zou Robert Kagan's Europeans"- de fabriek uitgereden met intussen twee militaire operaties en één 

these dat "U is time civiele: nog niets groots, maar een interessant begin. Op de Westelijke Balkan 

to stop pretending heeft de EU aangetoond een uitdaging aan te kunnen: na het aanvankelijk pijn-

that Europeans and lijke onvermogen - waaraan de media graag herinneren - is de EU intussen de be-

Americans share a langrijkste externe speler geworden met een breed scala aan instrumenten en 

common view of een strategie voor de lange termijn. In het kielzog van de Irak-oorlog is de EU be-

the world, or even zig een veiligheidsstrategie op te stellen, en een effectiever non-proliferatiebe-

that theyoccupy leid uit te werken. Als men oog heeft voor de juiste proporties - namelijk dat het 

the same world" GBVE een project in wording is, met een korte levensgeschiedenis, waarin een 

ooit zoveel succes niet steeds even makkelijke balans gevonden moet worden tussen grote en klei-

gehad hebben zon- ne lidstaten en tussen nationale soevereiniteit en gemeenschappelijk beleid - is 

der de Irak-oorlog? er geen reden voor cynisme. Wat overigens opviel bij de discussie over het GBVB 

in de laatste maanden, is dat de vele kritiek bijna altijd gevolgd werd door de op

merking dat er niettemin geen alternatief is voor het blijven werken aan een be

ter Europees buitenlands beleid. 

Vijf maanden na de oorlog in Irak is de situatie trouwens al weer veranderd. In 

zekere zin zijn de scherpste kantjes al weer afvan de internationale crisis. De 

glans verdween in veler ogen van de snelle Amerikaanse overwinning door het 
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uitblijven van de vondst van massavernietigingswapens. De VS hebben vervol

gens ontdekt dat het makkelijker is unilateraal oorlog te voeren dan unilateraal 

aan vredeshandhaving en wederopbouw te doen. Als één geluid uit neoconserva

tieve hoek in de maanden voor de oorlog de EU en anderen geïrriteerd heeft, 

dan was het wel de suggestie dat wie de Amerikaanse opstelling niet onverkort 

steunde, eigenlijk "irrelevant" was. Intussen blijkt de VS niet alleen te hopen op 

een actieve rol van Europese landen in Irak in het algemeen, maar ook op die 

van het "Oude Europa". Zoals Bredero al zei: het kan verkeren. Zelfs snel. 

Dit alles doet echter weinig af aan het feit dat de Irak-oorlog zware wissels heeft 

getrokken op de transatlantische relaties, en dat nog doet. Regeringen mogen er 

terecht alle belang bij hebben de plooien zo snel mogelijk glad te strijken en het 

is hoe dan ook beter dat de gezamenlijke focus ligt op de toekomst van Irak zelf 

en er niet te veel aan vingerwijzerij en blame-gaming wordt gedaan. Grote vraag 

is evenwel of de crisis bij het Europese electoraat langere nawerking zal hebben. 

Bovendien blijft zo'n crisis onthullend: het is een soort röntgenfoto van de ver

houdingen. Dat was precies wat de neoconservatieve ideologen binnen deze 

Administratie wilden. Zij vonden dat de Chnton-Administratie geen helderheid 

had geschapen over de nieuwe verhoudingen en bedreigingen na de Koude 

Oorlog. Het beviel hen niet dat de Clinton-Administratie vaak weliswaar een be

leid voerde, dat de Verenigde Naties omzeilde en unilaterale trekken vertoonde, 

maar tegelijk lippendienst bewees aan het multilateralisme. De neoconservatie

ven wilden dat de "unieke" rol van de VS als enig overgebleven grootmacht, met 

alles wat daarbij komt, expliciet gemaakt zou worden. Historici zullen deze 

Administratie waarschijnlijk beoordelen als degene, die na tien overgangsjaren, 

de wereld volledig het post-koude-oorlogtijdperk heeft binnengeleid, waarbij 

11 september als katalysator, maar niet als oorzaak heeft gewerkt. Ook als er 

weer democratische Administraties aan het roer komen, met minder expliciete 

unilaterale neigingen en meer oog voor internationale PR, dan toch zal de conti

nuiteit zonder twijfel groter zijn dan de discontinuïteit. 

De huidige crisis heeft overigens ook weer eens de continuïteit van enige alge

I11l'neI"l' kenmerken van het Amerikaanse buitenlandse beleid laten zien, name

lijk dl' neiging tot een zeker manicheïsme, moralisme, en de grote rol die lob

bies kunnen spelen. Tegelijk is echter ook de onmisbaarheid van de VS 

bevestigd: wat men ook vindt van het VS-optreden in dl' Irak-crisis, wie anders 

had op deze wijze leiderschap kunnen verschaffen? 
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De lessen die de EU 

uit de Irak-crisis ge

trokken heeft, zijn 

tot nu toe uitste

kend. De EU is niet 

De EU en de VS: hoe verder? 

Hnige harde realiteiten 

Als we de blik dan verleggen van het recente verleden naar de toekomst van de 

transatlantische verhoudingen en het GBVE, dan lijkt het allereerst geboden de 

status van de relaties nuchter te bezien. Tijdens de Irak-oorlog viel in Europa een 

zekere variant van het Arabische "complex" ten aanzien van de VS waar te ne

men: sommigen waren liever anti-Amerikaans dan anti-Saddam. Wie wel eens 

naar al]azeera kijkt, weet dat een ander onderdeel van dit complex het eindeloos 

speuren is naar Amerikaanse zwakheden die het begin van het einde van de 

American Era zouden inluiden. Ook die houding is in Europa soms waarneem

baar. Columnisten schrijven dan stukjes over wat Paul Kennedy al weer 15 jaar 

geleden betitelde als imperial overstretch. Zeker, geen "era" duurt eeuwig, maar 

niettemin lijkt het einde van de American ha me niet iets voor de nabije toe

komst. De VS-hegemonie is nu eenmaal een gevolg van 's lands leidende rol op 

vijf elkaar versterkende terreinen, te weten politiek, economisch/financieel, mi

litair, technologisch en cultureel. Nergens aan de horizon daagt een grootmacht 

die iets gelijksoortigs kan bieden. De EU is een zekere "match" op economisch 

vlak - al blijkt de Amerikaanse economie telkenmale weer de onontbeerlijke mo

tor voor groei van de wereldeconomie - maar blijft op alle andere terreinen in 

overigens niet steeds gelijke mate achter. Men mag vermoeden dat zelfs de 

grootste voorstander van een zo snel mogelijke ontwikkeling van een multipo

laire wereld toch de Dow Jones ziet als de beste indicator voor de toekomst van 

zijn aandelen, en in de bioscoop vaker naar Hollywoodproducties gaat kijken 

dan naar Europese films. Regionale grootmachten zullen zich waarschijnlijk 

meer gaan profileren, maar de bijzondere rol van de VS zal nog een hele tijd blij

ven bestaan. 

voortgegaan met Nog een reden voor realiteitszin. De lessen die de EU uit de Irak-crisis getrokken 

het automatisch op- heeft, zijn tot nu toe uitstekend. De EU is niet voortgegaan met het automatisch 

zeggen van de mul- opzeggen van de multilaterale geloofsbelijdenis - alsofmultilaterisme qualitate 

tilaterale geloofsbe- qua altijd beter is -, maar werkt hard aan het ontwikkelen van een aangescherpt 

lijdenis en effectiever multilaterismeconcept, dat niet vermijdt de logische uiterste con-

sequentie te trekken: dat gebruik van militaire middelen nodig kan zijn als alle 

andere multilaterale instrumenten uitgeput zijn. De EU heeft in een rap tempo 

haar non-proliferatie beleid opgepoetst. Zij heeft zich bereid getoond grootser te 

gaan denken getuige de opstelling van een eigen veiligheidsstrategie. Bij dit al

les moeten we echter één ding niet vergeten: deze EU-initiatieven zijn allemaal 

ontwikkeld in reactie op de door de VS gezette agenda. Leuk of niet, het is het 

Amerikaanse - grotendeels door neoconservatieven geïnspireerde - programma 

waarbij de EU nu haar eigen accenten zet. Het valt sowieso op dat bijna alle 

"grootse" toonaangevende studies over de internationale verhoudingen en zelfs 
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over de EU zelf tot nu toe vooral uit Amerikaanse hoek komen, van bijvoorbeeld 

Kaplan, Kagan, Kupchan en Siedentop. 

En zo zijn er andere harde realiteiten zoals het feit dat veel Europeanen het 

Amerikaanse militaire overwicht 111et lede ogen aanzien, maar dat er tegelijk in 

de EU geen verkiezingen te winnen vallen met (substantiële) verhogingen van 

het defensiebudget. Het evidente belang van 50ft power doet er weinig aan af dat 

hard power in dit tijdperk van massavernietigingswapens en terrorisme doorslag

gevend zal blijven om agenda's te kunnen zetten. Waar we op moeten hopen, is 

dat de EU weliswaar sterker zal blijven op het gebied van soft power, maar op het 

gebied van hard power een serieuze, hoewel aanzienlijk minder grote rol dan de 

VS, kan spelen. Is de EU daar niet toe in staat, dan moet zij ook niet teveel kla

gen over het feit dat zij vaker "de afwas" zal moeten doen, zoals de inzet van 

zachte middelen ten onrechte nog wel eens gekwalificeerd wordt. 

Ilct GBVB: de kansen 

Het bovenstaande is evenwel niet bedoeld als koude douche voor het GBVB, 

maar als l'en realistische schets van de con text waarin het Europese transatlan

tische beleid zich zal moeten ontwikkelen. Wie die context in acht neemt, hoeft 

geenszins tot negatieve conclusies te komen over het GBVB. Het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Unie heeft zoals gezegd l'en eigen dynamiek ontwik

keld. Er is goede reden om aan te nemen dat de verbreding en verdieping ervan 

zich ondanks allerlei problemen gestaag zal voortzetten, al zal zeker tijd op-

Ironisch genoeg geëist gaan worden door de uitbreiding (die waarschijnlijk het nodige effect zal 

zoulll'l uileindelij- hebben op het transatlantische beleid). Ironisch genoeg zou het uiteindelijke ef-

k" "fli.'CI van de tect van de Bush-Administratie (en van Minister Rumsfeld!) op het buitenlandse 

Bush·Administratie beleid van de Unie wel eens positief kunnen zijn: het unilateralisme, tezamen 

("11 van Minisll'r ml't (\(0 neoconslTvatieve suggestie van Europese irrelevantie, zou de beste sti-

Rumsldd!) op hel mulans kunnen blijken voor EU-lidstaten om beter te presteren. Een Europese 

huil,'nlandse hl'leid inzet voor een multilaterisme met tanden kan overtuigender worden naarmate 

van d,'lInie wel (Ie beperkingen van het Amerikaanse unilateralisme zichtbaarder worden. 

,','ns !>ositil'lÎmn- Ondanks zijn evidente diversiteit zal l'en belangrijk deel van het Europese elec-

lIl'n zijn. toraat, in het besef (lat dl' mogelijkheden van individuele lidstaten beperkt zijn, 

waarschijnlijk ook om een versterkt GBVB gaan vragen. Hoewel er dl' nodige his

torische voorbl'clden gl'geven kunnen worden van een gefrustreerd verlangen 

internationaal een rol van betekenis te spelen, is het op zich een teken van ge

zond zelfbewustzijn als l'en continent als Europa in de wereld en in ieder geval 

in ;langrl'nzel1Cle regio's el'n zichtbaardere politieke rol wil spelen dan tot nu 

tOl'. Daarbij zij dan wl'l aangetekend dat zo'n zelfbewustzijn de verplichting in

houdt van l'en solide en soms grootse visie. en van de bereidheid daaraan invul

ling tl' geven met (Ie nodige menskracht en middelen. 
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Wie zo'n zero sum 

game wil voorlm-

Het uitspreken van een dergelijke verwachting is iets anders dan pleiten voor 

een Europa dat zich als tegenpool van de VS gaat opwerpen. Zoals hierboven 

aangegeven, is dat in de eerste plaats geen realistisch scenario. Belangrijker is 

evenwel dat het ook geen wenselijk scenario is. Ondanks alle strubbelingen en 

spanningen vormen de VS en Europa nog altijd een tamelijk hechte waardenge

meenschap, waarvan de betekenis geen moment onderschat mag worden in een 

wereld waar democratie, rechtsstaat, mensenrechten en economische vrijheid 

nog lang niet overal een vanzelfsprekende verworvenheid zijn. Wat bovenstaan

de verwachting wel betekent, is dat de komende decennia waarschijnlijk in het 

teken zullen staan van groeiend Europees zelfbewustzijn, en dat de EU de VS op 

politiek gebied meer tegemoet zal gaan treden op de wijze waarop zij dat al doet 

op economisch gebied: niet als een tegenpool, maar als bevriende en zelfbewus

te partner, die doeltreffend en verantwoord voor eigen belangen opkomt. 

Voor landen die traditioneel bijzondere waarde hechten aan goede transatlanti

sche relaties is dit een proces dat in de komende periode bijzondere aandacht 

men, kan niet, zoals zal vereisen. De balans tussen Europees lidmaatschap en transatlantische oriën

voormalig Minister- tatie zal allicht veranderen en, ook als men er geen behoefte aan heeft een even-

President Kok, al- tuele ontwikkeling van dit soort te bevorderen, zal men zich er ook niet voor af-

leen maar stellen sluiten kunnen. Belangrijke vragen zullen daarbij beantwoord moeten worden. 

dat de VS en Europa Charles Kupchan's these is naar bekend, dat EU-lidstaten, die nauwe transatlan-

verwanten zijn om tische relaties voorstaan, steeds meer voor een of-of-keuze geplaatst gaan wor-

historische rede

nen, en vrienden 

uit l{euze. 

den, en dan zullen kiezen voor Europa. Wie zo'n zero sum game wil voorkomen, 

kan niet, zoals voormalig Minister-President Kok, alleen maar stellen dat de VS 

en Europa verwanten zijn om historische redenen, en vrienden uit keuze. De re

denen voor die keuze zullen scherper verwoord moeten worden, terwijl er tege

lijkertijd een goed oog moet blijven voor veranderingen in de vorm van de 

vriendschap. 

Drs. S. van Wersch is historicus. Hij werkt in Brussel. 
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