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K
ort na de Tweede Wereld

oorl og werde n ve le n gedre 

ven door he t ideaa l va n ee n 

nieuwe were ldo rde. Daarin 

zouden de direct na deze g ruwe lijke 

tragedie opgerich te Vere ni gde Naties 

(VN ) een sleutelro l moe ten spe le n. In 

deze ni euwe orde zou he t oo rl ogspro

bleem be teugeld, en nie uwe g ruwele n 

va n vo lkerenmoord voorkome n moeten 

worden . O ver minder dan ee n maand 

begint het VN-jaar, waarin we sti l staa n 

bij het feit dat deze o rga ni satie een hal

ve eeuw bes taat . 

Bij dit jubileum past ee n te rugb li k va n

uit de ideal e n va n toe n. Op somm ige 

terreinen heeft de VN zake n tot stand 

gebracht die de moe ite be-

reet worde n opgemerkt dat ze on mach

ti g bleek in de mees t schrij ne nde geva l

len . Ze heeft ni e t kunnen bewerk

ste lli ge n dat bestaa nde ke rnwapen sta

le n ook maar ee n reë le sta p zette n in de 

ri chting va n nuc lea ire ontwapening. Ze 

kon bij voorbeeld gee n vuist make n te

gen Zuid-Afrika dat ke rnwapens had als 

middel om al te grote inme ng ing va n 

de internationa le gemeenschap in de 

aparthe idspo liti e k te voorko men. Dit 

had legitim iteitsverlies van de VN tot 

gevolg. Daarvan maakten niet- of bijna

kernwape nstate n g re tig gebruik om te 

drei gen ni et la nge r partij te zijn bij het 

niet -verspreid i ngsverd rag. 

sli st waard zijn gewees t. 

Op gebieden als mili eu e n 

bevolkingsp roblemat ie k 

blijkt de VN z ij n gezag te 

kunnen gebruike n te n be

hoeve va n het opzetten 

va n fora di e een ni et o nbe 

langrijke in vloed hebbe n 

op de ontwikkeling va n 

denken en bel e id in natie 

staten. Voorbeelden daar

van zijn de Brundlandt- Dr. I Gri11 

Jui st in het VN-jaar is het 

ge pas t om terug te gaa n 

naa r de idea le n van des

tijds. Nie t zozeer om de 

vraag te ste ll e n waarom 

daarva n zo we ini g is te 

rechtgeko me n. Maar wel 

o m na te gaa n hoe de o n 

macht va n de VN kan 

worden doorbroken. Ik 

zou di e vraag niet in alge

me ne termen aan de orde 

w ill e n ste ll e n. Dat deed 

commi ssie e n de bevo lk ingscommi ss ie. 

Niet-gouvernementele organ isaties 

(NGO's) , maar ook gevestigde politici 

gebruiken VN-rapporte n ter inspirati e 

en ter ondersteuning. D e VN heeft ook 

bepaald een z invo ll e rol gespeeld bij 

het afremmen va n de versp rei ding va n 

kernwapens . Daarbij moet overi gens di -

men vroeger toen men sprak in terme n 

van 'ee n ni euwe in te rnat io nale orde'. 

Gee n kwaad woord daarover. Het blij ft 

in sp ire re nd om weer eens kennis te ne

me n va n publ ikaties uit bij voo rbee ld de 

jare n zeve nti g, ook uit eige n chri sten

democrati sche kring. Maar het lijkt mij 

goed de vraag te beantwoorden doo r 
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concrete kwes ti es aa n de o rde te ste ll e n 

en te beginne n met de meest urge nte of 

sc hrijn e nde. 

Daartoe be hoort dan zeke r het genoci

devraags tuk . In het ve rdrag ui t 1948 

wo rdt vo lke re nm oord omschreven a ls 

he t ve rschijn se l dat e tnisc he, re lig ieuze 

of nat io nale g roepe n e lk aar ge hee l of 

gedee lte lijk o mbrenge n, dreigen om te 

bre nge n, o f andersz ins in hun voo rtbe 

staa n bedreige n (v ia bijvoorbee ld ste ri 

li sa ti e ). De gebe urtenissen in he t 

voormal ige Joegosla vië e n in Ruanda 

hebbe n jui st dit prob leem dringe nd o n

der de aandac h t ge bracht. Er zijn nau

welij ks sc hrijne nder voorbeelde n denk

baar van de o nmacht va n de VN, va n 

o ns o nve rm oge n o m de idea le n va n 

1945 e n ko rt daa rna waar te make n: da t 

er na Hitle r, mee r dan ee ns, vo lkere n

moo rde n gep leegd zijn .. 

H et is gee n wo nder dat vele n ple ite n 

voo r in strume ntarium om de o nm ach t 

va n de VN kle in er te maken. Ee n sne l 

in ze tba re krijgs macht , wordt daarb ij 

het mees t ge noe md . 

Natuurlijk , zo 'n 'brandwee rbri gade' 

moet er komen: een kleine, maar sne l 

inzetbare strijdmacht die zonder inge

wikke ld e n tijdrovend overleg kan wor

den ingezet, gevolgd door andere 

maatrege le n e n even tuee l meer troe

pen. Dat is ec hte r ni et ge noeg. Nod ig 

z ijn ideeë n over hoe door middel van 

ve rste rking va n de c iviel e sa me nlev ing , 

democratie e n res pect voor me nsen

rec hte n, etni sche spanningen tijdi g 

kun nen wo rde n voorkomen. M isschi e n 

moet er we l ook o p VN-ni vea u ee n 

C omm issari s voor Etn ische M inde r

heden komen , me t vè rgaande bevoegd

heden , zoa ls Van der Stoel die heeft op 

het ni veau va n de Co nfe re n tie va n 

Vei li g he id e n Sa menwerk ing in Europa 

(CVSE) Moeten ni e t NGOs, zoa ls 

M iss iewe rk , Die nst over de Grenzen , 
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Artse n zo nder Grenze n, Rode Kruis , 

maar ook organisaties uit Zu ide lijke 

landen ee n gerege ld overleg me t e n een 

di1·ecte toegang tot zo'n pe rsoon kr ij

ge n o m te waarsc huwen voor o plope n

de spa nninge n? Daarbij zou ove reen

gekome n kunnen worde n dat regio na le 

vo rm e n va n internat io nale organisat ie 

bij het regele n va n zu lke kwesties ee n 

stev ige invloed op bes lui tvorming in de 

Ve ili g he idsraad hebbe n. Kunne n e r ma

ni e re n o ntwikkeld worde n waa rin jui st 

ook NGO's, niet in de la atste p laats ui t 

de betreffende reg io ze lf, ee n sleute lro l 

spe le n bij het de-esca lere n va n zu lke 

spannin ge n? En kunnen z ij daarbij niet 

o nde rsteund wo rde n door>de in te rna

tionale gemee nschap? All emaa l voor

beelden va n maatrege len di e kunne n 

bijdragen aa n de ve rgroting va n de le 

git imi te it va n de in ternat iona le ge 

mee nsc hap e n aan he t verste rke n va n 

regionale ve ili gheidsstructure n. 

En a lle maa l vrage n waarvoor jui st in het 

VN -jaar vee l aandacht zou moe te n 

z ijn . De christen-democrat isc he bewe

g ing , opgegroeid met ideeë n over ee n 

ni euwe inte rn at iona le orde, gepok t e n 

gemaze ld in (internat ionaal) bestuurl ijk 

werk e n, tha ns vrij va n bestuurlijke be

slom me ringe n, is bij uitstek in staa t è n 

ge houden o m ve rnieuwende è n realist i

sche ideeë n uit te we rken . 

Dr. I Gri11 

T11 de column geve~' de ledw va11 de redactie lm11 

persoonlijke opva lt ingen weer. Zij hopen daar-

111ee een aanzet Ie geven voor reflectie of debat. 

n 

0 

r 

c 
3;::1 

z 



concrete kwestie<. aan de orde te qeilen 

en te heginnen met de mecst urgente of 

schrip1ende. 

Daartoc hehoort dan zckcr hct genoci

dcvraagstuk In het vcrdrag uit 1941-i 

wordt voikcrcnmoord om-;chrevcn ai-; 

het vcrsch1Jnsei dat ctnisdw, rcl1gieuze 

of nationalc grocpcn clkaar geheel of 

gcdcclteiiJk omhrcngcn, drcigcn om te 

hrcngcn, of anderszins in hun voorthc

staan hedreigen (via hiJvoorheeld steri

lisat!c I. I )c gehcurtenissen in het 

voorn1a!Jgc Jocgo<.;]avil; en in Ruanda 

hchhcn JUist d1t prohlccm dnngend on

dn de aandacht gehracht F.r zijn nau

weiijks schrip1endcr voorheelden dcnk

haar van de onmacht van de VN. van 

ons onvcrmogcn om de idealcn van 

I '!45 en kort daarna waar te makcn. dat 

n nil Hitler. men dan ccns, volkcrcn

moorden gepieegd zijn 

I let is gcen wonder dat velcn plciten 

voor instrumentarium om de onmacht 

v<111 de VN klcincr tc makcn. Een snel 

inzetharc kriJgsmacht, wordt daarhij 

hct mcest gcnocmd. 

Natuudijk, zo 11 'hrandwccrhrigade' 

moct cr komcn ccn klcinc, maar snel 

inzcth<1re strijdmacht die zondcr ingc

wikkeid en tijdrovcnd ovcrlcg kan wor

den 1ngczct, gcvolgd door andere 

11lti<Jtrcgclcn en cvcntuccl 111C(T true

pen. Dat is echtcr nict genoeg. Nodig 

zip1 idcccn over hoc door middel van 

vcrstcrk1ng van de civ1elc samenlcvmg, 

democratic en respect voor mensen

rcchten. etnischc spanningen tijdig 

kunncn wo1·dcn voorkomen. 1\lisschicn 

moet cr wei ook op VN-niveau een 

C:ommissa1·is voor F.tnische ,\\inder

heden komen, !llel vcrgaandc hevoegd

heden, zr>Jis Van der Stoel die hedt op 

het nivcau van de C:ontcrentic van 

Vciiighcid cr1 Samenwerking in Europa 

1 C:VSF.) ,1\ locten niet NCOs, zoals 

,\lissiewcr-k, Dienst over de Crenzen. 
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Artsen zonder Crenzen, Rode Krui<., 

maar ook organisaties uit Zuidciijkc 

Ianden ccn gcrcgeid ovcrleg met en ecn 

directe tocgang tot zo'n persoon krij

gen om tc waarschuwcn voor oplopcn

dc <>panningcno Daarhij zou overccn

gekomcn kunnen worden dat rcg10nalc 

vorn1cn van intcrnationalc organi~atic 

hij hct regelcn van zulkc kwestics ccn 

stcvige invloed up hesluitvorming in de 

Vcilighcid-;raad hehhcn. Kunncr1 cr ma

nieren ontwikkeid worden waarin juist 

ook NCO's, niet in de iaatste piaats uit 

de hetrcHendc regio zeit. een slcutelrol 

-;pcien bij hct de-cscalercn van zuike 

spanningcnc Ln kunncn ZIJ daarh11 nict 

ondcrsteund worden door de intcrna

tionalc gcmecnschap' Allemaal voor

hccldcn van maatregclcn die kunncn 

hl)dragcn aan de vcrgroting van de lc
gitimitcit van de intcrnationalc ge

mcenschap en aan het versterken van 

rcgionalc vcilighcidsstructurcn. 

En allemaal vragen waarvoor juist in het 

VN-Jaar- vee! aandacht zou nwcten 

zip1. De christcn-dcmocratischc hcwc

ging, opgcgrocid n1ct idcctn over ccn 

nicuwe internationalc ordc. gcpokt en 

gcmazeld in I internationaall hcstuurlijk 

wcrk en, thans vriJ van hcstuurliJkc hc

slommcringcn, is hij uitstek In staat en 

gchouden om vcrnieuwende en rcalisti

sche ideecn uit te werken. 

Dr . .I Crm 
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