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Eén van de meest kenmerkende verschillen tussen Amerika en Europa is dat 

Amerika zowel een militaire als een civiele macht is, terwijl Europa vrijwel uit

sluitend een civiele macht is, die bij voorkeur gebruik maakt van 'soft power". 

Amerika's 'preventieve oorlogen', in reactie op de dramatische gebeurtenissen 

van 11 september,' staan haaks op deze Europese traditie. Alhoewel enkele lid

staten van de EU - Frankrijk, Duitsland en België met name - tegenwoordig 

graag de schijn weld<en zich te kunnen (gaan) gedragen als concurrenten van de 

VS op elk onderdeel van het machtsspectrum, liggen de echte mogelijkheden 

om de VS te beïnvloeden of zelfs naar de kroon te steken eigenlijk alleen maar 

binnen het civiele machtsbereik Wie echter denkt dat de softe Europese con

cepten voor conflictoplossing alléén voldoende zijn, heeft weinig begrepen van 

de gewelddadige aard van de conflicten die bestreden moeten worden. De 

mooie toverwoorden (conflictpreventie, 'early warning', enz) die wij zo ijverig 

rondstrooien, helpen uiteindelijk niemand, ook onszelf niet. De (grote) civiele 

macht van Europa moet daarom worden gecombineerd met de civiele èn mili

taire macht van de VS. Pas dan kunnen we echt een bijdrage leveren aan de op

lossing van veel conflicten in het Midden-Oosten, Afrika en Zuidoost-Azië. De VS 

en de EU hebben elkaar ook hard nodig om tot een verstandige 'post-conflict 

policy' te komen. Een goede samenwerking op veiligheidsgebied is bovendien 

een noodzakelijke voorwaarde om de Amerikanen te behoeden voor misstap

pen op het terrein van de militaire machtspolitiek' Het belang van een goede 

relatie met de VS lijkt echter maar niet door te dringen in West-Europa dat bol 

staat van anti-Amerikanisme. Faber vindt dat andere Europese landen - de 

Fransen voorop - nog een voorbeeld kunnen nemen aan minister-president 

Balkenende die erin lijkt te slagen de band met de VS gezond te houden, zonder 

in de rol van schoothondje terecht te komen. 

Na de gebeurtenissen van 11 september schijnen de VS definitief op zichzelf te 

zijn teruggevallen. Het land voelt zich bedreigd door duistere krachten en is be

reid enorme middelen te mobiliseren om dat gevaar te keren. Alhoewel veruit het 

machtigste land ter wereld, heeft het zijn hegemoniale status, verworven tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, goeddeels verloren. De VS zijn niet meer bereid noch in 

staat om veel andere landen, all over the world, mee te nemen ofte slepen, goed

schiks of kwaadschiks, op de politieke weg die zij zelf voor ogen hebben. Het is 

voor veel waarnemers inmiddels zonneklaar dat Amerikaans handelen thans 
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vooral gebaseerd wordt op eigenbelang en dus niet (meer) op een algemeen (we

reld)belang, hoezeer de VS ook pogen deze twee aan elkaar gelijk te stellen. De 

Amerikanen zijn bang geworden, zien de buitenwereld in toenemende mate als 

een vijandig gebied en vertrouwen in steeds mindere mate op hun vrienden. Bij de 

bescherming van dat eigenbelang hoort de bereidheid tot militaire interventie in 

een land/regio waar vandaan een serieuze bedreiging van de Amerikaanse belan

gen wordt waargenomen, in het bijzonder van het Amerikaanse grondgebied. De 

belangrijkste bedreiging die geïdentificeerd is, bestaat uit het internationale ter

rorisme in samenhang met (een voortgaande verspreiding van) massavernieti

gingswapens. De interventies in Afghanistan en Irak, die als rogue states
4 

werden 

gebrandmerkt, werden hierdoor gerechtvaardigd. 

VS ldezen voor de aanval 

Nu kan de militaire interventie in Afghanistan nog worden gezien als een reactie 

op een terroristische aanval (11 september), uitgevoerd door het al-Qaida netwerk 

van Osama bin Laden, dat immers z'n hoofdkwartier in dat land had. De militaire 

interventie in en bezetting van Irak is daarentegen een duidelijk voorbeeld van 

wat de een noemt een pre-cmptive action, terwijl een ander liever spreekt van een 

prcvcntive dcploymcnt. "Pre-emptivej preventive", omdat daarmee (in de perceptie van 

de Amerikanen) een groter conf1ict wordt voorkomen. De actionjdeployment ge

schiedde uiteraard niet op verzoek of met instemming van de regering van 

Saddam; ze werd opgedrongen. Het was in de ogen van de VS een aanval/bezetting 

om erger te voorkomen. Omdat de VS de capaciteit bezitten om tegen relatieflage 

kosten zo'n militaire operatie succesvol uit te voeren, is dit middel binnen hand

bereik gekomen, zij het dat om allerlei redenen (het middel brengt uiteindelijk 

toch hoge kosten met zich mee, met name vanwege de langdurige nasleep) dit 

paardenmiddel, want dat is het natuurlijk wel, slechts incidenteel kan en zal wor

den ingezet en alleen als een wezenlijk Amerikaans veiligheidsbelang in het ge

ding is. Toestemming van de VN-Veiligheidsraad hebben de VS niet gevraagd, laat 

staan gekregen. Volgens het internationaal recht was de operatie in Irak dus ver

bodeIl. De VS plaatsten zich willens en wetens boven de wet. Wel beseffen de VS 

dat in landen/regio's waar alomvattend geïntervenieerd wordt, ook zal moeten 

worden geïnvesteerd in nation building', oftewel in de wederopbouw van het 

land/gebied. De democratische beginselen waarop de eigen Amerikaanse samenle

ving rust, worden geïntroduceerd in de bezette gebieden, in de verwachting dat 

toekomstige conf1icten tussen de VS en Afghanistan/Irak daarmee voorkomen 

worden. Democratische landen voeren immers geen (of bij hoge uitzondering) 

oorlogen tegen elkaar, zo leert de geschiedenis! De lessons met betrekking tot na

tiOJJ huilding, !carJJcd in Japan, Duitsland en Italië, nadat deze landen aan het eind 

van de Tweede Wereldoorlog bezet werden, worden nu toegepast op Iral/. We mo

gen er vanuit gaan dat de militaire operatie in, en de bezetting van Irak, de VS 

(DV!III'RJ \1 '200J 

85 

" > 
z 
z 



86 

voor lange tijd aan één regio (Midden Oosten) zullen binden, en bepalend zullen 

zijn voor de budgettaire ruimte en militaire inspanning die het land zich kan ver

oorloven in andere gebieden van de wereld'. 

Nadenkend over de hantering van conflicten is, in Europa, in de jaren '90 een trits 

in de mode geraakt die kort samengevat bestaat uit drie onderscheiden stappen: 

eerst preventie, daarna zo nodig interventie, en tenslotte wederopbouw. Die trits 

is in de Amerikaanse benadering van Afghanistan en Irak verdwenen, deels in el

kaar geschoven, of omgekeerd in volgorde. Preventie werd veel minder serieus ge

nomen en kwam in feite pas aan de orde nadat de interventie gepleegd was en als 

een gevolg van de wederopbouw. De operaties in Afghanistan en Irak waren inder

daad bedoeld om allereerst een gepercipieerd gevaar te onderdrukken, daarna de 

schade te herstellen en een nieuwe natie op te bouwen, en bijgevolg een conflict, 

dat wil zeggen een (terroristische) aanslag op de VS, in de toekomst te voorkomen. 

Europa gespleten over aanpal< VS 

De militaire interventie in Afghanistan werd wereldwijd gebillijkt en ondersteund 

en door de VN-Veiligheidsraad gelegitimeerd. Maar toen in de zomer van 2002 de 

VS een nieuwe veiligheidsstrategie presenteerden die gebaseerd was op preventief 

ingrijpen, werden in Europa de wenkbrauwen gefronst. En toen deze strategie in 

maart 2003 werd toegepast in Irak reageerden vooral de as-landen' van het 

Europese eenwordingsproces sterk afwijzend en bovendien op hoge toon. 

Frankrijk dreigde aan de vooravond van de interventie zelfs elk voorstel, dat die 

Europa werd in optie open liet, te torpederen met een veto in de VN-Veiligheidsraad. Een des truc-

tweeën gespleten tieve houding met een dito resultaat. De VS werd er vooral door aangemoedigd de 

door de Veiligheidsraad links te laten liggen. In tegenstelling tot de as-landen ontmoetten 

Amerikaanse mili- de VS grote instemming bij de toekomstige lidstaten van de EU uit het voormalige 

taire interventie in Oost-Europa. Weliswaar ondersteunden ook een aantal landen uit het 'oude' West-

Irak Het oude Europa de Amerikaanse actie tegen Irak - Engeland heeft actief meegedaan - maar 

Europa (West) stond van harte ging het nergens. Miljoenen demonstranten, in Londen, Madrid en 

uiterst ambivalent Rome, gaven er blijk van het niet met hun regering eens te zijn. En de Nederlandse 

zo niet afWijzend te- regering haalde een beproefd recept uit de la om haar halfslachtige houding te eta-

genover de inter- leren. Politiek werden de Amerikanen gesteund, maar militair niet." 

ventie, terwijl het Europa werd tot op zekere hoogte in tweeën gespleten door de Amerikaanse mili-

nieuwe Europa taire interventie in Irak. Het oude Europa (West) stond uiterst ambivalent zo niet 

(Oost) deze van har- afwijzend tegenover de interventie, terwijl het nieuwe Europa (Oost) deze van har

te steunde. te steunde. Een verklaring hiervoor dient te worden gezocht in de (naoorlogse) ge-

schiedenis van de Europese eenwording. Oost-Europa was immers tientallen jaren 

lang verstoken van het integratieproces; het ging gebukt onder een communisti

sche dictatuur. Vanuit deze nog vers in het geheugen liggende ervaring was het al

leszins begrijpelijk dat het met geweld verwijderen van de Irakese dictator van 

harte zou worden toegejuicht. Maar terwijl Oost-Europa decennialang zuchtte on-
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der de onderdrukking en hunkerde naar bevrijding, kon West-Europa in alle rust, 

want onder protectie van de VS, met gebruikmaking van louter vreedzame midde

len zich geleidelijk aaneensluiten in de EU. De oorlog als middel om conflicten op 

te lossen of politieke doelen te realiseren, werd 'werkendeweg,Hl afgeleerd en afge

zworen. De EU ontwikkelde zich metterdaad tot een uniek vredesproject, zelfs in 

die mate dat het Europese denken over internationale problemen, in het bijzon

der conflicten, bepaald werd door een groeiend geloof in de bruikbaarheid en be

schikbaarheid van vreedzame middelen die tot een oplossing kunnen leiden. 

Europa had immers zelf bewezen in staat te zijn om op eigen grondgebied eeu

wenoude rivaliteiten op vreedzame wijze te overwinnen en zich te ontwikkelen 

tot een permanente vredeszone in de geest van Immanuel Kant! Die ervaring 

moest ook naar buiten toe worden uitgedragen. Daar komt bij dat in tegenstelling 

tot de VS, Europa (EU) zich na het einde van de Koude Oorlog nauwelijks nog be

dreigd voelde door landen van buiten. De bedreigingen van de Europese samenle

ving die er wel degelijk zijn, zijn van een geheel andere orde geworden (immigra

tie, criminaliteit, trafficking, enz.) en moeten met behulp van geëigende middelen 

(politie, justitie, enz) worden aangepakt. Niet met legers, die voor zover nog be

staand, meer en meer de rol van internationale politiemachten krijgen en steeds 

minder die van vechtmachines tegen bedreigingen van elders. Zelfs de oude 

Europese machten met een 'overzeese' militaire traditie, met name Frankrijk en 

Engeland, interveniëren alleen nog op verzoek (van de VN)ll, voor zover het om 

zelfstandig militair optreden gaat, zoals in Ivoorkust, de Democratische 

Republiek Congo, of Siërra Leone. En dan nog bij voorkeur in beperkte zin, bij-

Europa dreigt zich- voorbeeld ter bescherming van vluchtelingenkampen of andere strategische ob

zellte marginalise- jecten (overheidsgebouwen, vliegvelden, havens en ambassades). Eigenmachtige 

rel! als peace bro- interventies worden alleen nog overwogen als de VS daarop aandringen en het 

kt',. in gebieden voortouw nemen (Kosovo, Afghanistan, Irak). Maar aangezien de problemen elders 

waar de zelden als een bedreiging van Europa (EU) worden ervaren, is de bereidheid om de 

Allll'rikaanse belan- VS (meer dan verbaal) te steunen snel minder aan het worden. Overigens ook an-

gl'l! manifest zijn. dersom; de VS hebben de Europeanen steeds minder nodig. 

Zil'lwt conflict tus- Zeker na 11 september en de geproclameerde war on terror, werd spoedig zichtbaar 

sel! Israi'l en de dat de VS en Europa uit elkaar dreven en tevens hoe het nieuwe Europa klem 

Palestijnen. kwam te zitten tussen de VS enerzijds met haar - in (oud-)Europese ogen - ideolo

gie van de 'bevrijding (met alle geweld)' en het oude Europa anderzijds met zijn

in Amerikaanse ogen - ideologie van de 'vrede (tegen elke prijs)'. Gevolg van dit al

les is wel dat Europa zichzelf dreigt te marginaliseren als peace broker in gebieden 

waar de Amerikaanse belangen manifest zijn. Zie het conflict tussen Israël en de 

Palestijnen. Alhoewel de EU deel uitmaakt van het toezichthoudend Quartet bij 

het jongste en uiterst fragiele vredesplan, de zogenaamde raad map (for peace), is 

haar rol verwaarloosbaar. De VS doen het liever zonder Europa en de partijen in 

het Midden Oosten, inclusief de Palestijnen
l2 

, verlaten zich inmiddels ook vrijwel 

exclusief op cle Amerikanen. 
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De grote kunst van 'wederopbouw' 

Waar mensen onderdrukt worden ofin een burgeroorlog verwikkeld zijn, zal de 

grote meerderheid van de burgerbevolking verlangend uitzien naar de dag waar

op zij van deze last bevrijd wordt, Voor zover een buitenlandse interventie niet als 

partijdig ervaren wordt ofvan kwalijke intenties wordt beticht, zal zij worden ver

welkomd. Dat was zo in Bosnië (met uitzondering van de Serviërs), in Kosovo (op

ilieuw met uitzondering van de Serviërs), in Afghanistan (met uitzondering van 

de aanhangers van de Taliban) en in Irak (met uitzondering van de aanhangers 

van Saddam Hussein en enkele fundamentalistische moslimgroeperingen). Na de 

bevrijding volgt soms een periode van langdurige aanwezigheid van de bevrijders, 

zeker in situaties waar een geheel nieuwe maatschappelijke orde moet worden op

gebouwd (natian building) en slechts in beperkte mate kan worden teruggegrepen 

op de oude orde die immers vaak de oorzaak voor de interventie vormde. In bijna 

alle gevallen zal de blijvende aanwezigheid van de vreemdelingen hun imago als 

bevrijders vroeg oflaat aantasten. De laeals zullen hen in meer of mindere mate 

als overheersers of bezetters gaan zien aan wie men ondergeschikt is, hetgeen ge

volgen heeft voor de onderlinge samenwerking. Ongemakken op allerlei terreinen 

- werk, inkomen, gezondheid, huisvesting, onderwijs, water, elektriciteit, trans

port, veiligheid - worden spoedig aan de bezetter verweten. Veellaeals zullen bo

vendien proberen waar mogelijk te profiteren van de vreemdelingen, zonder zich

zelf verantwoordelijk te voelen voor de wederopbouw van de samenleving. Dit 

probleem is algemeen bekend en doet zich sterker voor naarmate de cultuurver

schillen tussen de lokale gemeenschap en de bezetters groter zijn. Het 'winnen 

van de vrede' kost doorgaans dan ook veelmeer moeite dan het beëindigen van 

een gewapende strijd of een brute onderdrukking. En met dat probleem worstelen 

niet alleen de Amerikanen in Irak, maar ook de Europeanen op de Balkan. Wie, 

zoals ik, regelmatig in Bosnië of Kosovo komt, kent de moeizame verhoudingen 

tussen de laeals en de buitenlanders!l . En iedere krantenlezer of tv-kijker weet in

middels wat er gaande is tussen de Amerikanen en de Irakezen. Bevrijding ja, be

zetting nee! 

Dit probleem klemt eens te meer omdat de VS er geen geheim van hebben ge

maakt dat zij het Midden Oosten zo belangrijk achten voor hun eigen veiligheid 

dat een herschikking van de politieke ordening, inc1usiefhet opschudden van de 

lokale samenleving in een door de VS gewenste vorm, een hoofddoel is van haar 

aanwezigheid. Dit Amerikaanse project wordt met grote achterdocht bekeken 

door de lokale bevolking in Irak en de wijdere (Arabische) regio. Niet omdat men 

geen democratie wenst, maar omdat men de Amerikanen ervan verdenkt ook aan 

hun cultuurgoed te willen sleutelen. Gevreesd wordt dat hen een Amerikaanse 

way of live zal worden opgedrongen die zich slecht verdraagt men de islamitische 

cultuur die hen liefis. En derhalve stuiten de VS op veel weerstand. 

Op de Balkan!! waar de cultuurverschillen tussen de lacals en de vreemdelingen 
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ook vaak voelbaar zijn, zijn de spanningen momenteel minder groot dan in Irak, 

omdat het proces na een moeizame en tumultueuze start inmiddels enkele sub

stantiële vorderingen geboekt heeft. De aanvankelijke neiging om in Bosnië alles 

aan de lacals over te laten en als internationale gemeenschap slechts te adviseren, 

werd pas overboord gegooid toen de problemen zich in sneltreinvaart opstapel

den. Daarnaast zijn de Europeanen er in Kosovo vier jaar na dato nog steeds niet 

in geslaagd om enige toenadering tussen de Serviërs en de Albanezen te realise

ren. Integendeel, het lijkt er eerder op dat de tegenstellingen verscherpt zijn door 

het optreden van de internationale gemeenschap. 

De moeilijkheden die de Amerikanen in Irak ondervinden hadden overigens voor 

een belangrijk deel voorkomen kunnen worden, als de VS beseft hadden dat de be

vrijding van Irak gepaard had dienen te gaan met de gelijktijdige installatie van 

een Irakese overgangsregering met substantiële bevoegdheden op allerlei terrei

nen, ui tgezonderd de veiligheid. De Irakezen hadden van meet af aan moeten we

ten dat zij de dragers van hun eigen democratische toekomst mochten en moes

ten zijn, dus binnen hun eigen cultuur. Dat is niet gebeurd. Wat in Afghanistan 

wel werd gedaan'" , werd in Irak nagelaten, omdat in Washington de Amerikanen 

onderling overhoop lagen over de bevoegdheden voor de Irakezen in het post

Saddam tijdperk, en de Europeanen met uitzondering van Engeland geen hand 

hebben uitgestoken om dit probleem tijdig op te vangen'" 

Europa heeft de VS nodig 

De VS gaan nu vooral hun eigen gang zonder veel inspraak van derden, terwijl 

Europa geleidelijk aan tot de ontdekking komt dat buitenshuis haar vreedzame 

aanpak van conflictoplossing op natuurlijke grenzen stuit. Ongetwijfeld zullen 

Europese lidstaten en de EU zelf het nog decennia lang proberen om met behulp 

van veel carrots, maar zonder echte sticks, dus met ontwikkelingsgeld, diplomatie, 

dialoog en wetenschappelijk uitgedachte methoden van preventie, interventie en 

vredesopbouw, conflicten te bezweren en het unieke Europese model van vreedza

me samenwerking en regionale integratie ook elders ingang te doen vinden. Maar 

hier en daar zien we de vermoeidheid toeslaan en groeit de twijfel of de Europese 

methode wel kan werken in regio's (Afrika in het bijzonder) waar een aantal es

sentiële voorwaarden voor zo'n proces niet vervuld zijn. Er zijn in Afrika namelijk 

geen krachten die de stabiliteit kunnen handhaven in een (potentieel) conflictge

bied, opdat er letterlijk en figuurlijk een ruimte geschapen wordt waarin een vre

desproces kan gedijen. En Europa is zelf noch van zins noch bij machte een garan

tie voor stabiliteit te geven, in willekeurig welke Afrikaanse regio dan ooIt. Wat 

de Amerikanen voor Europa deden, in en na Tweede Wereldoorlog, namelijk het 

garanderen van dl' veiligheid van West-Europa, heeft Europa niet in de aanbie

ding voor (delen van) Afrika. Zodra het om hete conflicten gaat, heeft Europa wel

beschouwd de hulp van de VS nodig om het probleem dichter bij een oplossing te 

( ])\" i Hl R.l .... I 2003 

89 



----------------------------------------------------------------.......................... ~-....... .. 
go 

Bij hete conflicten 

heeft Europa de 

hulp van de VS no

dig om het pro

bleem dichter bij 

een oplossing te 

brengen. 

kunnen brengen. Hoe frustrerend dat ook is voor een land als Frankrijk, Europa 

kan zich in de verste verte niet meten met de VS, die na de Tweede Wereldoorlog 

als hegemoniale mogendheid haar wil kon opleggen aan anderen, zelfs - en dat ty

peert een hegemoniale macht -met hun instemming. De EU is geen hegemoniale 

macht, hooguit een beetje in haar near abroad waar zij in staat moet worden ge

acht enkele kleine conflicten tot een blijvende oplossing te brengen (Macedonië), 

maar andere iets verder weg gelegen conflicten (nog) niet (Cyprus), laat staan con

flicten in Afrika IK of elders in de wereld. 

Afrika voor de Afrikanen kun je vaak horen. Anders gezegd: de Afrikanen moeten 

hun eigen conflicten maar oplossen. Want wij kunnen hen niet echt helpen. Voor 

de zoveelste keer hebben, gemandateerd door de VN, Nigeriaanse troepen in 

Liberia geïntervenieerd, terwijl de wonden van de vorige interventies nog vers 

zijn. Maar er zit weinig anders op in de huidige situatie. De Amerikanen hebben 

hun handen vol aan het Midden-Oosten en aan hun eigen angsten. En de 

Europeanen zijn verdeeld, krachteloos en zoals steeds besluiteloos. De Gaullisten 

- en die zitten niet alleen in Frankrijk - dromen nog steeds van de mogelijkheid 

een militair alternatief voor de NAVO (lees: de VS) op te bouwen, waardoor Europa 

ook op militair gebied wereldwijd kan wedijveren met de VS. Dat echter de (grote) 

civiele macht van Europa moet worden gecombineerd met de civiele èn militaire 

macht van de VS, willen we ooit echt een bijdrage kunnen leveren aan de oplos

sing van veel conflicten in Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, lijkt maar 

niet door te dringen in het huidige West-Europese klimaat dat zo bol staat van 

anti-Amerikanisme. Ik pleit hier niet voor een kritiekloos volgen van de 

Amerikaanse politiek, maar wel voor de erkenning dat de VS - hoezeer zelf ook 

een probleem - niet gemist kunnen worden bij de oplossing van een groot aantal 

veiligheidsproblemen in de wereld. Wie denkt dat de softe Europese concepten 

voor conflictoplossing alleen voldoende zijn, heeft weinig begrepen van de ge

welddadige aard van de conflicten die bestreden moeten worden. De mooie tover

woorden (conflictpreventie, early warning, enz) die wij zo ijverig rondstrooien, hel

pen uiteindelijk niemand, ook onszelf niet. 

Nederland als bruggenbouwer? 

Hoe kan de kloof tussen Europa en de VS overbrugd worden? Mogelijk kan 

Nederland daarbij een interessante rol vervullen. Het is immers bemoedigend dat 

de Nederlandse regering, met Jan Peter Balkenende voorop, erin geslaagd is de 

band met de VS gezond te houden, zonder in de rol van schoothondje terecht te 

komen. De Nederlandse opstelling getuigt van lef: het is immers zoveel gemakke

lijker je bij de Duitsers of Belgen aan te sluiten enje tot niets te verplichten. Het is 

ook een verantwoordelijke opstelling, omdat er toch iemand in het oude Europa 

gevonden moet worden die opstaat om een brug te slaan naar de VS zonder zich 

daarbij te vervreemden van z'n oude partners. Wat om uiteenlopende redenen de 
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Britten, Italianen en Spanjaarden niet (meer) kunnen, zou Nederland misschien 

nog wel voor elkaar kunnen krijgen, Hoe eerder die brug met de VS geslagen 

wordt, hoe beter, want er is veel werk te doen. 

Mient Jan faber is secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad 

Noten 

1. Civiele machtsmiddelen worden in de literatuur aangeduid met termen als 

soJt power en low polities. Het gaat daarbij om diplomatie, handelsrelaties, ont

wikkelingsbeleid, enz. 

2. 11 september staat voor de terroristische aanval op de Twin Towers en het 

Pentagon, 11 september 2001. 

3. Het begint bon ton te worden om, met een verwijzing naar Irak, de Amerikanen 

te verwijten dat zij niet weten hoe een post-conflictsituatie te hanteren; de 

Europeanen zouden dit veel beter kunnen. Ook prof. R. de Wijk uitte zich in 

deze zin tijdens een spreekbeurt over Lessons learned in Iraq voor de Atlantische 

Commissie, op 1 September jl., in Den Haag. 

4. Een rogue state (schurkenstaat) wordt gekenmerkt door een regime dat op grote 

schaal de mensenrechten schendt, de eigen bevolking onderdrukt, terroristi

sche bewegingen ondersteunt, de internationale vrede en veiligheid bedreigt, 

massavernietigingswapens ontwikkelt of probeert te verwerven, enz. 

5. Tot voor kort werd in de vakliteratuur de term peaee building gebruikt om de 

wederopbouwfase te typeren. De term nation building is echter een betere en 

omvattender aanduiding voor deze fase. 

6. Onder andere het Ministerie van Onderwijs van Irak bestudeert op aanraden 

van de VS de ervaringen uit het verleden (Duitsland, Japan, Italië). 

7. De verwachtingen dat de VS na de bezetting van Duitsland in 1945 voor lange 

tijd in Europa zouden blijven waren aanvankelijk niet hoog gestemd. Maar ge

dwongen door de omstandigheden (de aanwezigheid van Sovjettroepen, sterke 

en groeiende communistische bewegingen in West-Europese landen), reali

seerc\e Washington zich dat vertrekken geen optie was. 

8. Onder as-landen versta ik die landen die traditioneel als de voortrekkers van 

de Europese eenheid worden gezien, te weten Duitsland en Frankrijk. 

9. Het Nederlandse besluit deed denken aan de oplossing die in 1979 werd be

dacht om onder het NAVO-verzoek kruisraketten op Nederlandse bodem te 

plaatsen uit te komen. Nederland was het eens met het NAVO-besluit om mid

dellange afstandsraketten in Europa te plaatsen, maar maakte een voorbe

houd bij een mogelijke plaatsing in eigen land. 

10. De uitdrukking 'werkendeweg' is afkomstig van premier Lubbers en zal tezij

nertijd. haar plaats krijgen in de grote Van Da\e. 
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11. De Falklandoorlog van 1983 is geen uitzondering op deze regel omdat zij een 

reactie was op een Argentijnse bezetting van Brits grondgebied. 

12. Bij een recent bezoek aan de bezette gebieden werd mij door verschillende le

den van het kabinet van (ex-) premier Abu Mazen duidelijk gemaakt dat presi

dent Bush de man was waarop men koers zet en dat de Europeanen betrekke

lijk irrelevant zijn geworden. 

13. In Kosovo is het hoofd van de VN-missie, de Duitse topdiplomaat Michael 

Steiner, voortijdig(?) vertrokken tot genoegen van zowel de Albanese als de 

Servische gemeenschap die niet konden wennen aan Steiners robuuste optre

den. En de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië, de Brit Paddy Ashdown, lag 

deze zomer wekenlang in de media onder vu ur en kreeg het verwij t Bosnië te 

besturen als een Europese Raj. 

14. Net zoals de VS een Midden-Oostenproject ten uitvoer proberen te leggen, 

heeft de EU een eigen Balkan-project ontwikkeld. De Balkan moet zover als 

mogelijk gemodelleerd worden naar de standaarden die binnen de EU gelden, 

waarbij een toekomstig lidmaatschap van enkele Balkanstaten in het (verre) 

verschiet ligt. Ook op de Balkan zijn er groeperingen die pogen het project van 

de EU te ondermijnen. 

15. In Afghanistan was een overgangsregime, onder leiding van Hamid Karzai, 

voorhanden dat ogenblikkelijk aan de slag kon nadat de Taliban verslagen 

was. Het probleem in Afghanistan is echter dat de VS en haar bondgenoten 

niet het hele land hebben bezet. Met als gevolg dat de regering-Karzai nauwe

lijks controle kan uitoefenen buiten Kabul. 

16. Op verzoek van de belangrijkste oppositiegroeperingen in (en om) Irak, waar

onder SCIRl, al Dawaa en de Koerdische partijen PUK en KDP, heb ik eind 2001 

tevergeefs gepoogd de Nederlandse regering te bewegen het initiatief te ne

men om een ronde tafel bijeenkomst te beleggen voor de gezamenlijke opposi

tie. 

17. Minister van Ardenne heeft in een brief aan de Tweede Kamer, d.d. 17/06/03, la

ten weten dat zij een stabiliteitsfonds gaat instellen waaruit initiatieven be

taald zullen worden die in (Afrikaanse) conflictgebieden voor stabiliteit kun

nen zorgen. Afrika is prioriteitsgebied voor de Nederlandse 

ontwikkelingsinspanning. 

18. Een Soedanese collega van mij is goed geïnformeerd over de vredespogingen 

van de internationale gemeenschap, met een hoofdrol voor Nederland, in haar 

land. De partijen ruiken als het ware de geldbedragen die hen ten deel zullen 

vallen als zij bereid zijn publiekelijk een vredesplan te tekenen. Maar enige ga

rantie voor duurzame vrede wordt niet geboden. Des te meer garandeert deze 

benadering corruptie. 
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