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Or. John Grin 

Tijd voor een nieuwe 
internationale orde 

De recente ontwikkelingen in lrak hebben 
gele1d tot een beslissing die sinds lang 
n1et was voorgekomen de Nederlandse 
reger1ng gal de Koninklijke Marine het be
vel om op te stamen naar een regio waar 
het serieus tot gevechtshandelingen zou 
kunnen komen. Van het begin af aan was 
evenwel niet duideliJk wat het kader was 
waarbinnen zou worden opgetreden; wat 
het doel van het Nederlandse mar1ne op
treden was; en wat de grenzen waren. 
Was het de Nederlandse bijdrage aan het 
handhaven van de internat1onale orde 
door het steunen van het beleid dat was 
overeengekomen in de Verenigde Naties'7 
Of voer de Marine uit om, samen met vloot
eenheden van de NAVO-bondgenoten, de 
Westerse belangen in het Midden Oosten 
te behartigen, desnoods door deel te ne
men aan een oorlog'7 

Het is van groot belang dat op dit punt 
nadere bezinning plaatsvindt: verwacht 
mag worden dat spanningen als die rond 
lrak de komende Jaren vaker zullen voor
komen. In dergelijke gevallen staan Ne
derland en andere Ianden in het Noorden 
voor de keuze tussen twee opties: belan
genbehartiging of de eigen bijdrage in 
dienst stellen van de handhaving van de 
internatlonale orde. 

Voor de eerste opt1e, belangenbeharti
ging met inzet van militaire middelen, is in 
de Verenigde Staten de afgelopen jaren 
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veel aandacht geweest. De standpunten 
van de bondgenoten liepen echter uiteen. 
In Nederland viel een zekere evolutie waar 
te nemen de teksten van achtereenvol
gende memories van toelichting leken ge
leidelijk aan minder gereserveerd te wor
den. En aan de vooravond van het besluit 
om de marine te Iaten uitvaren sprak onze 
doorgaans zo prudente minister van Bui
tenlandse Zaken over 'het behartigen van 
de Nederlandse belangen in de Golf'. 

Onder VN-vlag 
De tweede optie, bijdragen aan het hand
haven van de internationale orde met be
hulp van inzet van militaire middelen, heeft 
ondertussen een zekere geschiedenis. 
Men denke bijvoorbeeld aan de inzet van 
vredestroepen onder VN-vlag in Libanon 
en Namibie.' Het bijzondere aan de situa
tie in lrak was dat in dit geval er niet slechts 
sprake was van orde-bewarende VN-troe
pen om strijdende partijen uit elkaar te 
houden, maar aan het desnoods met mili
taire macht afdwingen van naleving van 
door de Veiligheidsraad afgekondigde 
sancties. Oat was mogelijk omdat de be
treffende resoluties waren aangenomen 
onder Hoofdstuk VII van het Handvest van 
de VN, waardoor de Veiligheidsraad van 
lidstaten kan vragen om militaire middelen 
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met dit doel in te zetten. AI is het daarbiJ 
niet per se vereist dat dit onder een 
gemeenschappelijk VN-bevel gebeurt, 
duidelijk is wei dat een multinationaal op
perbevel kan bijdragen aan zowel de ef
fectiviteit als de geloofwaardigheid van 
zulk optreden. Een nog verdergaander 
mogelijkheid die in het Handvest is voor
zien is dat strijdkrachten onder VN-vlag in 
een bepaalde regio een verandering van 
de status quo afdwingen. 

Beide opties, belangenbehartiging en 
handhaving van de internationale orde, 
hebben voor- en nadelen. Het in NAVO
verband optreden buiten het verdragsge
bied heeft als belangriJk voordeel dat het 
mogelijk is om beproefde besluitvormings
mechanismen te gebruiken Een uiterst 
belangrijk nadeel IS echter dat zulke vor
men van Westers optreden zeer escale
rend kunnen werken en de Noord-Zuid
spanningen structureel kunnen doen toe
nemen Het komt er immers al gauw op 
neer dat Westerse Ianden op voet van oor
log raken met Zuidelijke Ianden. 

De tweede optie moet in spiegelbeeldi
ge termen worden beoordeeld. De moge
liJkheid van inzet van militaire middelen ter 
ondersteuning van VN-optreden kan op 
den duur bijdragen aan een meer stabiele 
en vreedzame internationale orde. Het is 
immers ook op het internationale vlak on
mogelijk om de orde te handhaven zonder 
in laatste instantie een beroep te kunnen 
doen op dwang met behulp van gewelds
middelen. Een belangrijk nadeel van deze 
optie is dat de beslu1tvormingsmachiner1e 
van de VN momenteel nog slecht geolied 
is. Bovendien laat het functioneren van de 
Veiligheidsraad in democratisch opzicht te 
wensen over. Cynisch gezegd moet men. 
om permanent lid te ziJn, in het bezit van 
kernwapens ziJn; de invloed van andere 
Ianden dan de viJf gevestigde kernmach
ten is betrekkelijk gering. 

In ons Program van Uitgangspunten is 
een nieuwe internationale orde een hoofd
punt: er wordt gepleit voor het zoeken naar 
nieuwe evenwichten in de wereld, samen 
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met anderen. Deze stellingname gaat te
rug op een lange traditie in de christen-de
mocratische partiJen. In het Program van 
Uitgangspunten word! wei opgemerkt dat 
organisaties als de EG en de NAVO nodig 
zijn zolang de belangen in breder verband 
te zeer uiteenlopen om een internationale 
rechtsorde effectief te Iaten functioneren 

Recente ontwikkelingen in Oost Europa 
hebben de scherpte van dit dilemma ech
ter wezenlijk verminderd, en hebben mo
gelijkheden geopend voor een versterkte 
internationale orde. De besluitvorming 
over de crisis in lrak heeft allaten zien hoe
vee! meer er thans mogelijk is. Des te ern
stiger is het dat in deze kwestie het optre
den in VN-kader niet van het begin af aan 
als enige legitimatie van het Nederlands 
m1litair optreden is gehanteerd. 

Christen-democraten hebben een tradi
tie te verliezen als het gaat om het denken 
over en het werken aan de totstandkoming 
van een internationale orde. lndr1ngende 
vragen moeten daarbij aan de orde ko
men, bijvoorbeeld 
- Hoe kan het functioneren van de Veilig

heidsraad worden verbeterd? Is het n1et 
de hoogste tijd om het veto-recht van de 
leden aan banden te leggen, of zelfs af 
te schaffen? 

- Op welke wijze kan er een permanente 
VN-bevelsstructuur komen, die in voor
komende gevallen Ieiding kan geven 
aan mil1taire operaties ter ondersteuning 
van het VN-beleid? 

- Hoe kan het proces van vertrouwenbe
vordering dat in Europa sinds de aan
vang van de CVSE-besprekingen in 
1973 loopt, worden gemondialiseerd? 

- Welke zou de Nederlandse gedragsliJn 
moeten ziJn? 

Het is duidelijk dat heel wat denkwerk no
dig is. Gezien hun uitgangspunten zijn 
christen-democraten gehouden om aan 
dat denkwerk een wezenlijke, vernieuwen
de biJdrage te leveren. 
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