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Mensen door grenzen verdeeld 

Nu op de Balkan weer de wapens spreken, kunnen 

woorden over de betekenis van het conflict hol !din

ken. Voor ieder meelevend mens is het belangrijkste 

dat snel een eind komt aan het lijden van onschuldi

ge mensen, in het bijzonder van de verdrukte bevol

king van Kosovo. Mensen, door grenzen verdeeld, 

worden veracht en vernietigd. Er zijn tal van rede

nen waarom juist di t conflict ons te denken moet ge

ven, gezien de betekenis ervan voor het streven naar 

vrede en gerechtigheid, voor het ideaal van een vrij 

en democratisch Europa en- niet in het minst- voor 

het ideaal van de multiculturele samenleving. 

Ten tijde van de Koude Oorlog waren het verbod van 

geweld in de internationale betrekkingen en het ver

bod van inmenging in de bevoegdheden van een an

dere staat belangrijke pijlers van de internationale 

betrekkingen. Opstanden en afscheidingsbewegin

gen zijn door de Verenigde Naties vrijwel altijd als 

een binnenlandse aangelegenheicl van het betreffen

cle land afgeclaan. In een enkel geval is de Veilig

heiclsraacl zelfs de centrale regering te hulp geko

men, zoals toen Kongo uiteen clreigcle te vallen. Voor 

het overige konclen aileen gevolgen voor het buiten
land de Veiligheidsraad tot actie brengen. Als een 
binnenlands conflict zoveel gevolgen had dat het op 
een bedn._•igin..~ van de intcrnationale vrede en veilig
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men? Het zou clwaas zijn te veronclerstellen clat het 

conflict in Kosovo van de baan is zoclra de Kosovaar

se bevolking evenredig vertegenwoordigd is met een 

eigen fractie in het Servische parlement. Democratic 

moet meer omvatten clan een incliviclualistische be

nadering van het kiesrecht en andere gronclrechten, 

hoe belangrijk deze ook zijn. Gemeenschappen heb

ben ook hun 'rechten'. Voor minclerheiclsvolkeren en 

-culturen moeten naar gelang van de omstanclighe

clen reclelijke oplossingen worden gezocht, zoals au

tonomic en eigen onclcrwijs. Maar vrede en recht

vaardige verhoudingen zijn er niet mce gccliencl als 
ge1neenschappen in een soort zelfgekozen Apartheid 
het 'eigene' feestelijk vieren en het gen~ccnschappe
liikc /.ovccl 111ogclijk buiten de deur lHntc' .•n. 
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tn~tcht:-.hlok hrcekt 111 hl't Illll'rll<ttionale l'l•cht l'l'l1 

niL'llVVL' opvatting door. Dat iets een 'binncnlandsc 

aangelegenheicl' is, vonnt geen blincle ll1UUr 111eer. 
De Verenigde Naties, de ovs~o, de Raacl van Europa 

hebben het meer en meer tot een eis van internatio

naal recht gemaakt, dat een staat democratisch 

wordt bestuurd. Naar tal van verkiczingcn worden 

internationale waarnemers uitgezonden en voor

waarde voor opname van staten in cle Europese 

samenwerking is dat ze een democratische staats

vorm hebben. 

Toch hinkt cle internationale praktijk nog steeds op 

twee gedachten. Aan de ene kant acht men het ge

rechtvaarcligd op te treclen in geval van regelrechte 

excessen, zoals de systematische onderdrukking van 

een volk Aan de andere kant lijken ook de belang

rijkste regeringsleiders in verlegenheid gebracht als 

hun wordt gevraagd hoe het er dan wei aan toe zou 

moeten gaan. Dat bleek na Dayton in Bosnie-Herze

govina, dat blijkt nu voor Kosovo. 

Het trefWoord 'democratie' geeft op die vraag geen 

duidelijk antwoord. Dat zegt ook iets over ons eigen 

denken. De ontwikkelingen van de laatste tien jaren 

hebben een illusie verstoord: de moderne illusie, na

melijk dat de wereld geleidelijk toegroeit naar een si

tuatie waarin de etnische en culturele identiteit van 

stammen en volkeren geen belang meer heeft. Wel

licht als reactie op globalisering en vrije-marktpro

cessen beleven zulke gemeenschappen overal juist 

een ware revival. Is het uit democratisch oogpunt 

echt voldoende als ze hun eigen partijen mogen vor-

I let tlJH !Tdcn v~111 de"".,; \\'(1 i:-. gercchtvaanligd ~tb ac

t ie regen ext renu· schendingcn van n1cnsenrcchten 

en tcgcn de vernietiging van de iclentitcit van de Ko

sovaren, clic- zij het in ecn traag tempo- a! gaande 

was. Uiteindelijk cchter zal het NAvo-optreden crop 

worden beoordeeld of het tot recht en vrijheid leidt. 

Daarbij kan, zeker na alles water in Kosovo gebeurd 

is, de soevereiniteit van de joegoslavische staat niet 

meer de doorslag geven. Aileen als de constitutionele 

verhoudingen in het internationale overleg worden 

betrokken en de willekeur van bepaalcle grenzen 

worclt gecorrigeerd, is in zulke omstandigheden nog 

een zinvolle relatie tussen buurvolkeren denkbaar. 

Dit reikt dus verder dan het achterwege Iaten van 

genocide en andere ernstige schendingen van de 

rechten van de mens. Pas als het inzicht wordt aan

vaard dat territoriale afbakening meer en meer 

plaats moet maken voor andere vormen van toede

ling van bevoegdheden, met een andere taakverde

ling van politiek en samenleving, zijn er nieuwe per

spectieven te winnen. De multiculturele samenle

ving die de Balkan van oudsher kent, kan niet in een 

individualistische democratic worden gevat, maar 

moet evenmin tot een nieuwe apartheidspolitiek lei

den. Een vredesconferentie anno 1999 zal niet meer, 

zoals die van honderd jaar eerder, over grenzen tus

sen staten kunnen gaan, maar zal zich moeten rich

ten op mensen en hun gemeenschappen. 

Prof dr. Hrnst Hirsch Ballin 

w 
NWi1 IOJ W 


