
Gezamenlijl{e visie op gebruil{ 

van geweld mogelijl{ 

PROF. DR. F.A.M. ALTING VON GEUSAU 

"The world must be made safe for democracy", verklaarde de Amerikaanse pre

siclent Wilson in 1917. Vanaf die tijd wordt Amerika's leiderschap in het streven 

de democratie in de wereld te bevorderen gekenmerkt door een blijvende span

ning tussen internationalisme en unilateralisme. Het internationalisme staat 

voor bevordering van democratie en internationale samenwerking in een 

"nieuwe internationale rechtsorde" en wijst de oude Europese opvattingen over 

machtspolitiek af. Het unilateralisme brengt Amerika ertoe internationale ver

plichtingen die zijn aangegaan in overleg tussen democratische en niet-demo

cratische staten afte wijzen en democratie met geweld te bevorderen. Sinds het 

einde van de Koude Oorlog kraakt de nieuwe internationale rechtsorde, die 

mede dankzij de Amerikanen sinds de Tweede Wereldoorlog tot stand was ge

komen, in zijn voegen. In de pogingen aan de nieuwe bedreigingen van vrede en 

veiligheid het hoofd te bieden is sprake van grote verwarring. Deze betreft met 

name de legitimatie van het gebruik van geweld. De praktijk die ten aanzien 

hiervan sinds 1990 is gegroeid, staat op gespannen voet met zowel het Handvest 

van de VN als het Noord-Atlantisch Verdrag. Bij concrete kwesties als Irak raken 

de kernvragen waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd 

elke keer op de achtergrond. Dat neemt niet weg dat er, wat betreft uitgangs

punten tussen de VS en Europa meer overeenstemming is dan uit de menings

verschillen over bijvoorbeeld de kwestie-Irak blijkt. Politieke consensus over 

het gebruik van geweld zou dus mogelijk moeten zijn. Deze is niet alleen drin

gend noodzakelijk, maar ook een morele verplichting voor het bondgenoot

schap van democratische staten. 

Dl' Verenigde Staten zijn, sinds President Wilson, ervan overtuigd dat zij geroepen 

zijn dl' democratie in de wereld te bevorderen. Aanvankelijk, dat wil zeggen voor

dat Amerika in April 1917 aan de zijde van de geallieerde en geassocieerde mo

gendheden partij werd in de Eerste Wereldoorlog, pleitte President Wilson voor 

l'en "vrede zonder overwinning", een "vrede tussen gelijken" en tegen een vrede 

dil' door dl' overwinnaars aan de overwonnenen zou worden opgelegd. In zijn 

Oorlogsboodschap van 2 April 1917 aan hl'! Amerikaanse Congres, was de toon al 

geheel anders. Niet langer pleitte hij voor een vrede zonder overwinning: 'y\ stead

Jilst ((JlICl'rt .fcJ!· )1eun' UllI lIl'l'lT hl' lIwintuinl'd except /1y u )Jurtncrship of democratic na-

ti() 11 s. No Ull tocrutic go\'['1'I1 l11en t colild he trusted t() kcepJaith within it or ohserl'e its co\'['

lIUlIts. Tllc \\,()dd 11IIIst /Je l11udc sa/dciI' de111 ocm cv. " Aan Duitsland, Hongarije en 

( IJ\ 1111 !{ I" 1 ...'.\){) ; 
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Het verbod geweld 

te gebruiken was 

één van de grondbe

ginselen van het 

VN-Handvest, maar 

wel met twee 

machtspolitieke 

correcties. 

Oostenrijk moest de vrede dus worden opgelegd. 

De intrede van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog markeerde het be

gin van Amerika's leiderschap in de wereld. Dat leiderschap is sindsdien geken

merkt door een blijvende spanning tussen internationalisme en unilateralisme in 

zijn streven de democratie in de wereld te bevorderen - van President Wilson tot 

de huidige President Bush jr. Het internationalisme staat voor bevordering van de

mocratie en internationale samenwerking in een "nieuwe internationale rechts

orde" en wijst de oude Europese opvattingen over machtspolitiek af. Het unilate

ralisme brengt Amerika ertoe internationale verplichtingen die zijn aangegaan in 

overleg tussen democratische en niet-democratische staten afte wijzen en demo

cratie met geweld te bevorderen, indien het Amerikaanse nationale belang dit ver

eist. 

De eerste Amerikaanse poging tot een nieuwe internationale rechtsorde, be

lichaamd in de Volkenbond, werd een mislukking. De Senaat in Washington wees 

Amerika's lidmaatschap van de Volkenbond af en de Europese mogendheden ver

vielen in hun oude praktijken. 

De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de onheilige Grote Alliantie 

tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjetunie luidden een 

nieuw tijdperk in voor het Amerikaanse leiderschap. Het Handvest van de 

Verenigde Naties kwam tot stand vóór het einde van de oorlog. Het verbod geweld 

te gebruiken was één van de grondbeginselen van het Handvest, maar wel met 

twee machtspolitieke correcties. De nieuwe Veiligheidsraad, waarin de overwin

naars als permanente leden het voor het zeggen hadden, konden besluiten met 

geweld op te treden; dat hoefde echter niet te geschieden in overeenstemming 

met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, omdat daardoor de 

handen van de Veiligheidsraad te zeer zouden worden gebonden. Het Handvest er

kende ook het inherente recht tot individuele en collectieve zelfverdediging tegen 

een gewapende aanval; in de Koude Oorlog zou dit recht de belangrijkste recht

vaardiging worden voor het gebruik van geweld. Zo ontstond een internationale 

veiligheidsorde, die berustte op het evenwicht van de vrees tussen de Verenigde 

Staten als leider van de NAVO en de Sovjetunie als heersende mogendheid in het 

Warschaupact, en niet op het gezag van de Veiligheidsraad. De NAVO was geen 

klassieke alliantie, maar werd de hoeksteen van een nieuwe Westelijke rechtsorde 

- een samenwerkingsverband van democratische staten gekenmerkt door het ver

trouwen dat onderlinge geschillen met vreedzame middelen kunnen worden op

gelost. Binnen die Westelijke rechtsorde kwam ook de Europese eenwording tot 

stand met een eigen Europese rechtsorde. 

Een nieuwe Westelijl<e Rechtsorde 

De geschiedenis van de Westelijke samenwerking sinds de Tweede Wereldoorlog 

heeft aangetoond dat het inderdaad gaat om een nieuwe Westelijke rechtsorde en 

C\JV IlIl<RI<SI 2003 



niet om een variant van het imperialisme, waarin de zwakkere staten onderwor

pen zouden zijn aan de hegemonie van de Verenigde Staten als "wereldrijk". Twee 

voorbeelden kunnen dit duidelijk maken. Het eerste betreft de regelmatige crises 

in de Westelijke samenwerking. Vooral de terugkeer tot meer traditionele vormen 

van Europese machtspolitiek in Frankrijk sinds Charles de Gaulle aan de macht 

kwam, lag aan de oorsprong van ernstige interne crises. Herhaalde pogingen de 

Europese Gemeenschappen om te vormen tot een Europees concert onder Franse 

leiding, de NAVO om te vormen tot een hiërarchisch systeem onder leiding van 

een directorium, of de Europese Unie te gebruiken als instrument om het 

Amerikaanse leiderschap uit te dagen en in te perken, leverden weinig op. Iedere 

crisis werd tenslotte met vreedzame middelen opgelost. De Europese eenwording 

ging verder op de grondslag, die Robert Schuman in 1950 legde en de Westelijke 

samenwerking ging verder op de grondslag van de Amerikaanse buitenlandse po

litiek sinds het Marshallplan van 1947. Het tweede voorbeeld betreft de uitbrei

ding van de Westelijke samenwerking na de ineenstorting van het Sovjet-Rijk in 

1990. De aantrekkingskracht van de Westelijke samenwerking was een belangrij

ke factor voor de vreedzame revolutie in Oost- en Centraal-Europa tegen de Sovjet

overheersing. Zo konden niet alleen de hereniging van Duitsland, maar ook de 

toetreding van deze landen tot de NAVO en de Europese Unie met vreedzame mid

delen bereikt worden. De Clinton-doctrine van de 'democratische uitbreiding' 

was eerder een variant op de idealen van Wilson dan de basis voor vestiging van 

l'en nieuw wereldrijk. 

Meningsverschillen tussen de Verenigde Staten en zijn Europese bondgenoten 

over optreden buiten het Noord-Atlantisch gebied zijn er van het begin af aan ge

weest. In de tijd van de dekolonisatie waren het vooral de Verenigde Staten, die 

zich verzetten tegen Europees optreden met geweld in de (voormalige) koloniën. 

Sinds de oorlog in Vietnam waren het steeds meer de Europese staten, die zich 

verzetten tegen Amerikaans optreden buiten het Noord-Atlantisch gebied. 

In een nieuwe situatie 

Na het einde van dl' Koude Oorlog ontstond er een geheel nieuwe situatie. De (fei

telijke) internationale veiligheidsorde berust niet langer op een evenwicht van de 

vrees, maar op dl' politieke wil en het vermogen van de Verenigde Staten zijn 

macht aan te wenden tot behoud of herstel van de internationale vrede en veilig

heid. De lidstaten van de Europese Unie hadden wel de pretentie zulks te doen, 

maar noch dl' politieke wil noch het vermogen daartoe, zoals de crises in het voor

malige Joegoslavië hebben aangetoond. 

Tegelijkertijd is dl' aard van dl' bedreiging van de internationale vrede en veilig

heid geheel anders geworden. In plaats van de klassieke dreiging van oorlog tus

sen staten, met gevaar voor escalatie, zijn het burgeroorlogen in "mislukte sta

ten", internationaal georganiseerd terrorisme, georganiseerde misdaad en handel 
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in verdovende middelen, grootschalige schending van mensenrechten in misluk

te en "schurkenstaten", passieve of actieve steun in zulke staten aan terroristen en 

proliferatie van massavernietigingswapens. Ook de aard van de bedreiging voor 

de Westelijke veiligheid is sinds 11 september 2001 geheel anders geworden. 

Tijdens de Koude Oorlog beschermde de Verenigde Staten vooral de Europese 

bondgenoten tegen een externe dreiging. Thans is de Verenigde Staten zelf - met 

Israël- het eerste doelwit van het Islamitisch terrorisme, dat offïcieel gesteund 

wordt door Iran, op verholen wijze door Saoedi-Arabië, en met wapens, bases, trai

nings- en uitwijkplaatsen in andere Islamitische landen (en vanuit moskeeën en 

Het Handvest van Islamitische groeperingen in het Westen zelf). Europa voelt zich nauwelijks meer 

de Verenigde Naties zelfbedreigd. 

geeft de Veiligheids-

raad in de nieuwe Het Handvest van de Verenigde Naties geeft de Veiligheidsraad in de nieuwe situ-

situatie weinig hou- atie weinig houvast om op te treden en de staten weinig houvast om hun optre-

vast om op te tre- den te rechtvaardigen met een beroep op het recht op zelfVerdediging. 

den. Internationale humanitaire of democratische interventie staat op gespannen voet 

met het beginsel van de soevereine gelijkheid van staten. Hoe afschuwelijk het be

wind van Saddam Hussein ook was, twaalf jaar niet-nakoming van de 

Wapenstilstand-Resolutie van de Veiligheidsraad (April 1991) door Irak, was niet 

hetzelfde als een gewapende aanval tegen de Verenigde Staten in de zin van arti

kel 51 van het Handvest. Een terroristische aanslag is iets geheel anders dan een 

daad van agressie van een staat tegen de politieke en territoriale integriteit van 

een andere staat. De aanslag van 11 September 2001 tegen de Verenigde Staten 

was iets geheel anders dan 'Pearl Harbor' (in 1941) of de Duitse invasie en bezet

ting van Polen of Nederland in 1939-1940. 

Het Handvest was de uitkomst van de machtsverhoudingen aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog. Het voorziet niet in de bevoegdheid tot een gezaghebbende 

interpretatie van zijn bepalingen, noch in de mogelijkheid tot aanpassing aan 

nieuwe machtsverhoudingen en nieuwe bedreigingen van vrede en veiligheid 

door middel van amendering. 

Verwarring 

In de pogingen sinds het einde van de Koude Oorlog aan de nieuwe bedreigingen 

van vrede en veiligheid het hoofd te bieden, is er dus sprake van grote verwarring. 

Het eerste slachtoffer van de verwarring was de strikte scheiding in het Handvest 

tussen het optreden van de Veiligheidsraad tegen geweld en de uitoefening van 

het recht op zelfVerdediging door afzonderlijke staten. Die strikte scheiding ver

vaagde in de eerste Golfoorlog van 1991. In de Veiligheidsraad was er wel overeen

stemming, maar de Raad beschikte niet over de middelen om op te treden. Hij 

koos dus, onder Amerikaanse leiding, voor een "machtiging" de strijdkrachten, 

die naar het gebied gezonden waren om Saoedi-Arabië bij te staan in de uitoefe-
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ning van het recht op zelfVerdediging, in te zetten voor de bevrijding van Koeweit. 

De vervaging ging verder toen de Verenigde Staten en de NAVO bereid waren hun 

militaire middelen tot zelfVerdediging ter beschikking van de Veiligheidsraad te 

stellen voor optreden met geweld buiten het Noord-Atlantisch gebied. En het 

duurde niet lang voordat zij die over de middelen beschikten, zich ook het recht 

toeëigenden zelf over optreden te beslissen. De luchtaanvallen tegen de Bosnische 

Selviërs in 1995 waren nog gemach tigd door de Veiligheidsraad, maar de doelstel

ling daarmee een akkoord aan de partijen op te leggen, ging al veel verder. Voor de 

oprichting van NAVO's Implemcntation Force (IFOR), werd volstaan met een machti

ging achteraf van de Veiligheidsraad. In maart 1999 lanceerde de NAVO de lucht

aanvallen tegen Selvische doelen en in Kosovo zonder toestemming van de 

Veiligheidsraad - want, aldus de NAVO, de Kosovo-crisis is een fundamentele uit

daging aan de democratische waarden [in het Euro-Atlantisch gebied], waalvoor 

de NAVO sinds zijn oprichting heeft gestaan. Het begin van militaire operaties te

gen Afghanistan op 6 oktober 2001 werd alleen nog aan de Veiligheidsraad meege

deeld en door de Raad gewettigd als gewapend optreden ter zelfVerdediging. In 

april 2003 eigende de Verenigde Staten zichzelf het recht toe Irak aan te vallen ter 

verdediging van de eigen nationale veiligheid en met het doelIrak's naleving van 

de Veiligheidsraad-resoluties sinds april 1991 afte dwingen. 

Het velvagen van de scheiding tussen optreden door de Veiligheidsraad en optre

den uit zelfVerdediging ging echter nog verder. Van de Veiligheidsraad werd niet 

meer gevraagd dan machtiging aan, berusting in ofwettiging van optreden door 

coalities van bereidwillige staten; van de NAVO, anders dan de collectieve bij

standsverplichting in artikel 5 van het Noord Atlantisch Verdrag, werd niet meer 

gevraagd dan zulke coalities te ondersteunen. 

De praktijk die ten aanzien van het gebruik van geweld sinds 1990 is gegroeid, 

staat dus op gespannen voet met zowel het Handvest van de Verenigde Naties als 

het Noord Atlantisch Verdrag. Dat geldt voor de Veiligheidsraad zelf, die regelma-

Ik kernvragen, tig besluiten neemt onder Hoofdstuk VII van het Handvest zonder te beschikken 

waarmee dl' inter- over de middelen de naleving van zijn besluiten te verzekeren. Het geldt evenzeer 

nationale gl'lIleen- voor de Noord-Atlantische Raad waar het de aanvaarding van de nieuwe "Niet-

"'hap in dl' kwestie- Artikel S"-missies van de NAVO betreft - dat wil zeggen een politieke afspraak ge-

Irak wl'rd bruik van geweld tOl' te staan, dat niet berust op het recht op zelfVerdediging. 

g,'collfrontl'l'rd, liet is niet verwonderlijk, dat deze - vooral Amerikaans gestuurde - praktijk, voor 

raaktelI gelll'l'I op grote verwarring zorgt bij de Europese bondgenoten. Zij immers zijn degenen, die 

dl' achtergrond. het meeste baat hebben gehad bij het internationalisme in Amerika's buitenland

se politiek. Want juist Europa IlUS bCf11 made safe JiJ)' del1WCnLcy, met inbegrip van 

Duitsland. Dankzij Amerika's NAVO-verplichtingen, kon Europa de weg van 

I:uropese eenwording gaan zonder de last vaneen eigen verantwoordelijkheid 

voor de hlropese veiligheid. Evenmin is het verwonderlijk, dat deze verwarring 

zich ontlaadde in heftige meningsverschillen rond het Amerikaanse besluit Irak 
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aan te vallen - overigens langs voorspelbare lijnen. Het Verenigd Koninkrijk deed 

mee. De kleinere landen volgden al of niet schoorvoetend. De reactie van 

Duitsland was een bevestiging van de diepgewortelde afkeer van iedere vorm van 

geweld sinds 1945. Frankrijk zag, zoals gewoonlijk, haar kans schoon zich te profi

leren als grote mogendheid tegen hyperpuissance Amerika en schroomde niet zich 

te verbinden met Rusland, dat zich evenals Frankrijk overigens weinig stoort aan 

het gezag van de Veiligheidsraad (zoals bijvoorbeeld hun voortdurende schending 

van het sanctie-regiem, dat de Raad aan Irak sinds 1990 had opgelegd). Het verzet 

van Duitsland, Frankrijk en Rusland tegen een machtiging van de Veiligheidsraad 

om op te treden tegen Irak berustte op overwegingen van nationaal-politieke aard. 

Zo raakten de kernvragen, waarmee de internationale gemeenschap in de kwestie 

Irak werd geconfronteerd geheel op de achtergrond. Saddam Hussein voerde in 

zijn land een afschuwelijk schrikbewind, welks grove schending van de mensen

rechten als zodanig een gevaar voor de vrede was. Tot tweemaal toe had hij agres

sie gepleegd tegen zijn buurlanden en daarna alle bindende Resoluties van de 

Veiligheidsraad naast zich neergelegd. Was het nog langer verantwoord, door uit

stel van handelen, dit bewind in stand te houden? Zo niet, is buitenlandse militai

re interventie een deugdelijk en effectief middel om dit schrikbewind te vervan

gen door een democratische rechtsstaat? In hun verzet tegen de macht van 

Amerika, weigerden de drie tegenstanders een antwoord op de eerste vraag. In de 

aandrang tot handelen, had de Verenigde Staten onvoldoende aandacht voor een 

antwoord op de tweede vraag. In de concrete situatie waarmee het bewind van 

Saddam Hussein de internationale gemeenschap confronteerde, was de 

Amerikaanse morele rechtvaardiging voor optreden sterker dan die van de tegen

standers voor voortgaande accommodatie met het bewind. Zij word t echter aan

vechtbaar, indien blijkt dat het gestelde doel niet zo bereikt kan worden. 

Deze kernvragen kwamen niet voor het eerst aan de orde in de kwestie-Irak, maar 

al eerder in het uiteenvallende Joegoslavië, in de burgeroorlogen in Afrika en in 

de nieuwe republieken die ontstonden na het uiteenvallen van de Sovjetunie. In 

al deze gevallen bleek de "internationale gemeenschap" een fictie en werd al of 

niet optreden bepaald door de politieke wil en de macht van afzonderlijke staten. 

Evenals dit vroeger het geval was met de beginselen van een rechtvaardige oorlog, 

worden de beginselen van het Handvest vooral ingeroepen ter rechtvaardiging 

van het eigen (al of niet) optreden. 

Overeenstemming is mogelijk en noodzal<elijk 

Toch is er tussen de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten meer overeen

stemming over het antwoord op de kernvragen dan uit de meningsverschillen in 

de kwestie-Irak blijkt. 

Dat betreft allereerst de betekenis van democratie, de rechten van de mens en de 

rule oJlaw in staten voor internationale vrede en veiligheid. De buitenlandse poli-
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tiek van de Europese landen en de Europese Unie staat in de nieuwe veiligheidssi

tuatie veel dichter bij de uitgangspunten, die President Wilson in April 1917 for

muleerde dan vóór het einde van de Koude Oorlog. De belangrijkste verschillen 

liggen in de toepassing. Tegenover de Amerikaanse spanning tussen internationa

lisme en unilateralisme staat de Europese spanning tussen multilateralisme en 

accommoda tie. 

Eveneens is er meer overeenstemming over de politiek ten aanzien van mislukte 

en schurkenstaten. Als Minister van Buitenlandse Zaken formuleerde mr. P. 

Kooijmans dit in zijn rede tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

op 29 September 1993 als volgt: "Soevereiniteit is zeker een belangrijk beginsel 

van internationaal recht. Maar dit beginsel kan nooit bedoeld zijn geweest om dic

tators die hun eigen volk afslachten afte schermen tegen de buitenwereld. 

Evenmin kan het bedoeld zijn om toe te staan dat lijden en dood op grote schaal 

voortduren in een staat die in anarchie is vervallen. Soms kan er inderdaad een 

morele plicht voor de internationale gemeenschap zijn om te interveniëren. En 

soms kan het voor de Verenigde Naties noodzakelijk zijn de facto de uitoefening 

van soevereiniteit over te nemen in zo een ontredderde staat, om wederopbouw 

een kans te geven." 

Ook hier liggen de verschillen in de concrete toepassing. De Verenigde Staten, die 

over de macht en de middelen beschikt, ziet vooral de morele plicht te intervenië

ren. De Europese staten stellen legitimatie door de internationale gemeenschap 

voorop, bij voorkeur in de Verenigde Naties, maar in de Kosovo-kwestie aanvaard

den zij wel de morele plicht voor de NAVO namens de internationale gemeen

schap te interveniëren. 

Het is voor Nederland van groot belang oog te hebben voor de gemeenschappelij

ke uitgangspunten van de Verenigde Staten en de Europese landen, ondanks de re

cente verwarring en meningsverschillen. De grondslag voor die gemeenschappe

lijke uitgangspunten ligt in de nieuwe Westelijke rechtsorde, waaraan het 

bondgenootschap van democratische landen sinds de Tweede Wereldoorlog ge

stalte heeft gegeven. In de nieuwe veiligheidssituatie blijft Westelijke samenwer

king voor ons land van levensbelang. Dat houdt in, dat Nederland zich niet in na

volging van vooral Frankrijk mag laten dwingen tot een keuze, die de Westelijke 

samenwerking ondermij n t. 

Dl' Verenigde Staten is niet het laatste wereldrijk of een imperialistische mogend

heid geworden. Imperialisme, dat is onderwerping van andere staten in een hië

rarchische machtsverhouding, is onverenigbaar met democratie - zowel met de 

democratie in Amerika zelf, met het Westelijk bondgenootschap van democrati

sche staten, als met het streven naar democratische uitbreiding. 

Ik overeenstemming tussen de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten 

over het antwoord op dl' kernvragen sluit het gebruik van geweld als laatste mid

dd in dl' nieuwe veiligheidssituatie niet uit. I:venals het mogelijk was tijdens de 

Koude Oorlog in dl' NAVO overeenstemming te bereiken over de organisatie en de 
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uitoefening van het recht op collectieve en individuele zelfverdediging, zo moet 

overeenstemming nu mogelijk zijn ten aanzien van het gebruik van geweld in de 

nieuwe veiligheidssituatie. Beter dan mee te drijven op de emotionele golven van 

anti-Amerikanisme zou het zijn, die politieke overeenstemming actief na te stre-

ven om een uitweg uit de huidige verwarring te vinden. De nieuwe bedreigingen 

van de veiligheid zijn geheel anders van aard. Tegen een dictator, die zijn eigen 

volk afslacht, tegen het netwerk van Islamitische terroristen, of tegen een staat 

Beter dan mee te die in anarchie is vervallen, werkt geen strategie van afschrikking. Hierbij is - in 

drijven op de emo- tegenstelling tot bij de uitoefening van het recht op zelfverdediging - geen precies 

tiOllele golven van tijdstip vast te stellen waarop interventie als laatste middel gerechtvaardigd is. De 

anti-Ameril{anisme uitoefening van een morele plicht in naam van de internationale gemeenschap is 

zou het zijn politie- iets anders dan verdediging van het eigen nationaal belang. Alleen democratische 

ke overeenstem- staten, die zowel de menselijke waardigheid èn het belang van de mensheid ern-

ming actief na te stig nemen, zijn in staat tot zorgvuldige afWeging. Daarom is overeenstemming 

streven. over het gebruik van geweld noodzakelijk èn een morele verplichting voor het 

bondgenootschap van democratische staten. 
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