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P.R. BAEHR 

De betekenis van wereldwi,jde internationale 
organisaties 

Het gaat niet goed met de internationale orga
nisaties. In het jaar dat de Verenigde Naties hun 
veertigjarig bestaan vieren, neemt de kritiek op 
deze organisatie en de met de VN verbonden ge
specialiseerde organisaties vooral in het westen 
nog voortdurend toe. De Verenigde Staten heb
ben de UNESCO verlaten; Engeland zal bij on
voldoende hervormingen met ingang van 1 ja
nuari 1986 hetzelfde doen; andere landen zullen 
wellicht volgen. In zijn kaderbrief over negen 
miljard gulden bezuinigingen voor de begroting 
1986 noemt minister Ruding van Financiën on
der andere de mogelijkheid van beëindiging van 
het Nederlandse UNESco-lidmaatschap. De pro
blemen met de UNESCO staan niet op zichzelf. 
Ook ten aanzien van andere internationale or
ganisaties worden veel klachten gehoord over 
toenemende bureaucratisering, 'politisering' en 
verspilling. Wat is er precies aan de hand? Wat 
is het nut van het lidmaatschap van internationa
le organisaties? In dit artikel wordt gepoogd enig 
licht te werpen op deze materie en de rol en be
tekenis van internationale organisaties te bezien. 

Het aantal internationale (of preciezer: intergou
vernementele) organisaties in de wereld is sedert de 
Tweede Wereldoorlog sterk toegenomen. Aan de 
vooravond van de oorlog, in 1939, bestonden er 
80 internationale organisaties; thans is dit aantal 
gegroeid tot circa 350. (Nederland is lid van meer 

\ 

dan 140 internationale organisaties. ) Op velerlei 
terrein, variërend van gezondheidszorg tot cultu
rele betrekkingen, van het wereld postverkeer tot 
vrede en veiligheid, werken regeringen samen in 
het kader van internationale organisaties. Inter
nationale organisaties bestaan zowel op wereld
schaal als op geografisch meer beperkt terrein; zij 
kunnen van algemene aard zijn, zoals de Ver
enigde Naties, of meer beperkt qua werkterrein. 
Er is bijna geen gebied van regeringsactiviteit 
waarop niet in het verband van internationale 
organisaties wordt samengewerkt. In dit artikel 
gaat het om internationale organisaties op we
reldwijde schaal. 

Aanvankelijk waren vooral de westerse landen 
de grote gangmakers in de ontwikkeling van we
reldwijde internationale organisaties. Dat gold 
met name voor de Verenigde Staten. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog waren zij de belangrijkste 
initiatiefnemers bij de voorbereiding van de op
richting van de Verenigde Naties. Veel van dat 
voorbereidende werk geschiedde in het State De
partment. Oorspronkelijk bestond in dat land 
grote belangstelling en geestdrift voor de VN als 
belangrijkste nieuwe internationale organisatie. 
De oprichtingsconferentie vond in 1945 plaats in 
San Francisco; het hoofdkwartier is nog steeds 
gevestigd in New Vork. Vele jaren namen de 
Verenigde Staten verreweg het grootste deel van 
de jaarlijkse begroting voor hun rekening en nog 
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steeds leveren zij met 25% de grootste bijdrage 

aan de vN-begroting en aan sommige andere in
ternationale organisaties nog wel meer dan dat. 
Die budgettaire bijdrage weerspiegelde niet al
leen de rijkdom van de Verenigde Staten, maar 
ook hun enthousiasme voor deze vorm van inter
nationale samenwerking. 

De Verenigde Staten hebben gedurende vele 
jaren een belangrijk stempel op de VN en andere 
wereldwijde internationale organisaties gedrukt. 
In de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties beschikten zij aanvankelijk over een bijna 
automatische meerderheid en ook bij de Veilig
heidsraad en in andere organen werden zelden 
besluiten genomen die ingingen tegen Ameri
kaanse opvattingen. De overige westelijke landen 
sloten zich meestal bij de Verenigde Staten aan. 

Die situatie is in de loop der jaren drastisch 
veranderd. Van automatische meerderheden 
voor de Verenigde Staten is al lang geen sprake 
meer. Integendeel: keer op keer bevinden de Ver
enigde Staten zich in de minderheid . Soms is dat 
in de Algemene Vergadering zelfs de kleinst mo
gelijke minderheid van één. De westerse bond
genoten zijn namelijk lang niet altijd bereid in 
stemmingen de Amerikaanse kant te kiezen. De 
Verenigde Naties en de meeste andere wereld
wijde internationale organisaties worden ook ge
talsmatig niet meer door de westerse landen, 
maar door het Afro-Aziatische blok beheerst, 
zoals uit het volgende overzicht van de geogra
fische verdeling van de lidstaten van de Verenig
de Naties moge blijken: 

'945 ,g05 

West-Europa 8 (16%) 19 ( 12%) 
Oost-Europa 6 ( 12%) II ( 7%) 
Amerika 22 (43%) 34 (22 %) 
Afrika 4 ( 8%) 50 (32%) 
Azië 9 ( 17%) 38 (23 %) 
Australië en Oceanië 2 ( 4%) 7 ( 4%) 

Binnen de Verenigde Staten is zowel in de 

openbare mening als bij regering en Congres 
sprake van een toenemende mate van irritatie en 
frustratie ten aanzien van de Verenigde Naties en 
andere internationale organisaties. Hoewel uit 
opinie-peilingen blijkt dat een meerderheid van 
het Amerikaanse volk de beginselen waarop de 
Verenigde Naties zijn gebaseerd, nog steunt, is de 
steun voor de organisatie en het vertrouwen erin 
de laatste jaren belangrijk afgenomen. Er is geen 
sprake meer van dat men de organisatie zou wil
len laten uitgroeien tot een soort wereldregering, 
hetgeen vele Amerikanen in de beginjaren nog 
wel als ideaal voor ogen stond. Ambassadeurs 
zoals Daniel Moynihan enJeane Kirkpatrick, die 
zich scherp afzetten tegen de Afro-Aziatische 
meerderheid, konden rekenen op veel sympathie 
bij het Amerikaanse publiek, doordat zij mede 
uitdrukking gaven aan binnen het Amerikaanse 
volk levende gevoelens. 

Andere westerse landen onderschrijven, zij het 
vaak in iets minder scherpe bewoordingen, in be
langrijke mate de Amerikaanse houding. Zij pro
beren echter zoveel mogelijk een open confronta
tie met de Afro-Aziatische meerderheid te ver
mijden, deels op grond van overwegingen van 
eigen belang op korte termijn, deels omdat zij 
denken meer te kunnen bereiken via traditionele 
diplomatieke benaderingen zonder in het open
baar scherp stelling te nemen. 

Het sterkst hebben de tegenstellingen zich ont
wikkeld in de UNESCO, de vN-organisatie op het 
gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur. De 
westerse kritiek richt zich daar voornamelijk op 
het falend management van de directeur-gene
raal, de Senegalees M'bow. De bezwaren zijn 
enerzijds van organisatorische aard: een te groot 
gedeelte van de begroting ter hoogte van $ 200 

mln. (ca. 75 %) wordt besteed aan de instand
houding van het ambtelijk apparaat, waardoor 
slechts een klein deel beschikbaar is voor het 

elg 

UN 
te 
va: 
be! 
, . 
nl 

zie 
COl 
eer 
de: 
gel 
Vlf 

vel 
del 
del 
of 
An 
aal 
zij 
bel 
eer 
val 
en 

bel 
hel 
Bri 
de 
en 
nel 

De 
lS ( 

lin, 
hel 
del 
ter 
tot 
er 



idee'66 I jaargang 6 I nummer 2 I juni 1985 I blz. 51 

:de eigenlijke inhoudelijke programma van de rationaliseren: 'Het lijkt er soms op dat enkele 

Tes 

en 
len 

:uit 

TIn 

~en 

yil

ng, 
~og 

:urs 

die 

~he 

hie 

~de 

nse 

!het 
be-

Iro
Ita-

rer-
van 

i zij 
Iele 
en-

Int

het 

De 

: op 

'ne-

~lJn 

loot 

i200 

nd-

oor 
,het 

UNESCO. Daarnaast richt de kritiek zich op het 

te 'gepolitiseerde' (lees: anti-westerse) karakter 
van de in het kader van de UNESCO genomen 

besluiten. Daartoe behoort de zogenaamde 

'nieuwe internationale informatie-orde', die ge
zien wordt als een poging van Afro-Aziatische en 
communistische landen zich in te dekken tegen 

een al te kritische (westerse) pers. (Zelf zeggen 

deze landen dat het hun erom gaat dat de belan

gen van de Derde Wereld beter in de berichtge

ving verwoord worden. ) 
Extra irritatie wordt opgewekt door vrijblij

vende uitspraken , onderschreven door een meer

derheid van de UNEsco-leden, die kritiek inhou

den op het beleid van de Verenigde Staten zelf 
of van landen als Israël of Zuid-Afrika. Toen de 

Amerikanen hun uittreden uit de organisatie 

aankondigden in december 1983, beschuldigden 
zij de UNESCO ervan bijna ieder onderwerp dat 

behandeld werd te politiseren, blijk te geven van 

een vijandige houding tegenover de instellingen 

van een vrije samenleving, vooral de vrije ·markt 

en de vrije pers, en te streven naar een schier on

beperkte budgettaire expansiedrift. Deze kritiek 

heeft de Amerikanen (en binnenkort wellicht de 

Britten) ertoe gebracht de UNESCO te verlaten; 

de meeste andere westerse landen aarzelen nog 
en streven intussen naar hervormingen van bin

nenuit. 

Politisering 

De 'politisering' van internationale organisaties 

is een tegenwoordig veel gehoord verwijt. Berte

[ing heeft het begrip 'politisering' gedefinieerd als 

het introduceren van buitenlands-politieke on
derwerpen in vergaderingen van organen van in

ternationale organisaties welke in beginsel niet 

tot de taak van die organen behoren. I Hij wijst 

er echter op dat deze definitie moeilijk is te ope-

regeringen de introductie van een onderwerp 

waar zij bezwaar tegen hebben, als politiserend 
kenmerken'. 2 In de door het Nederlands Insti

tuut voor Internationale Betrekkingen 'Clingen

dael' vorig jaar aan dit onderwerp gewijde con
ferentie is er van verschillende kanten op gewezen 

dat het nauwelijks verbazing kan wekken dat in 

internationale organisaties ook aandacht wordt 

gevraagd voor politieke vraagstukken. Interna

tionale organisaties zijn immers politieke licha

men waarvan de leden nationale staten zijn die 

door hun regeringen worden vertegenwoordigd. 

Die regeringen zullen binnen zo'n organisatie die 

onderwerpen aan de orde stellen die zij het meest 

in overeenstemming achten met hun nationale 

belangen. De opvattingen ter zake van de Afro

Aziatische meerderheid blijken nogal eens af te 

wijken van die van een aantal westerse staten en 

met name de Verenigde Staten. In die zin is het 

ook minder juist van 'politisering' te spreken; alle 

internationale organisaties zijn in beginsel van 

het begin af aan politieke instellingen geweest. Zij 

zijn dan ook niet gaandeweg 'gepolitiseerd', zij 

waren altijd al 'politiek'. Er worden onderwerpen 

aan de orde gesteld die westerse landen soms min

der welgevallig zijn. Zelf hebben de westerse lan

den in het verleden, toen zij het nog alleen voor 

het zeggen hadden, echter ook nogal eens onder

werpen aan de orde gesteld die de ontwikkelings

landen of de Sovjetunie en haar bondgenoten 

minder welkom waren. 

Financiering 

Er komt echter nog iets bij. De westerse landen 
bevinden zich niet alleen nogal eens in de min

derheid voor wat betreft de besluitvorming, maar 

van hen wordt ook verwacht dat zij het grootste 
deel van de kosten van de organisaties blijven 

bestrijken. Het volgende staatje laat de verdeling 
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van de belangrijkste financiële bijdragen aan de 

begroting van de Verenigde Naties zien (voor de 
andere wereldwijde internationale organisaties 
geldt een soortgelijke verdeling): 

Verenigde Staten 25,0% Frankrijk 6,5% 
Sovjetunie 12,2 0/0 Engeland 4,7 % 
Japan 10,3% Italië 3,7% 
West-Duitsland 8,5% Canada 3,1% 

Hieruit blijkt duidelijk dat het grootste deel van 
de onkosten door westerse landen wordt gedra
gen. Gregory Newell, de Amerikaanse ondermi
nister van Buitenlandse Zaken voor internationa
le organisatiezaken, noemde dat onlangs in een 
persconferentie 'taxing the West'. Vraag: 'What 
do you mean by "taxing the West"?' Antwoord: 
'They impose assessments on us that we do not 
agree with'. Daar zit in feite de kern van het 
probleem. Binnen een nationale gemeenschap is 
men in beginsel bereid zich bij met meerderheid 
van stemmen genomen besluiten neer te leggen, 
aangezien die meerderheid (bijv. in de volksver
tegenwoordiging) een werkelijke gemeenschap 
weerspiegelt. Dan toont men zich bereid bepaal
de sociale segmenten van de samenleving (bijv. 
de mensen met een minimum-inkomen) of be
paalde regionale gebieden (bijv. Zuidoost-Gro
ningen of Drenthe of Zuid-Limburg) extra fond
sen toe te kennen uit de staatskas. Op het inter
nationale vlak ontbreekt die bereidheid echter. 
De internationale samenleving ontbeert het ge
meenschapskarakter en de betalende minderheid 
is lang niet altijd bereid door de meerderheid ge
nomen besluiten zonder meer uit te voeren. Dan 
spreekt men van 'politisering' en van 'taxing the 
West'. Het voortbestaan van de betrokken inter
nationale organisatie kan dan gevaar lopen. 

Houding Verenigde Staten 

De Amerikaanse regering geeft ontegenzeggelijk 

blijk van een veel kritischer houding ten aanzien 

van internationale organisaties dan in het verle
den. Tijdens de hierboven genoemde persconfe
rentie ontkende onderminister Newell dat er 
sprake zou zijn van een in beginsel negatieve hou

ding van de Verenigde Staten: 

'Some question whether us withdrawal [rom UNESCO presages 
our disengagement in principle from the UN system. It does 
not. Rather our decision to withdraw from UNESCO demon
strates our resolve to keep alive the process of workable in
ternational cooperation. The Reagan administration wants 
to contribute to the reinvigoration of the United Nations sy
stem, not to its untimely demise." 

Dat neemt niet weg dat op zijn minst de indruk 
wordt gewekt dat het vroegere enthousiasme van 
de Amerikanen voor internationale organisaties 
aanzienlijk is bekoeld. Er gebeuren binnen die 
organisaties te veel dingen die hun niet aanstaan. 
Een onmiddellijke uittocht van de Amerikanen 
uit alle onderdelen van het vN-systeem is mis
schien nog niet aan de orde, maar enthousiaste 
supporters zijn zij op het ogenblik allerminst. Dat 
klemt des te sterker omdat veel internationale 
organisaties destijds, hetzij op uitdrukkelijk Ame
rikaans initiatief, hetzij met grote medewerking 
van die zijde tot stand zijn gekomen. Zij worden, 
zoals gezegd, nog steeds voor een belangrijk deel 
uit Amerikaanse bijdragen gefinancierd. Een ver
minderde belangstelling van Amerikaanse kant 
kan voor het functioneren van de internationale 
organisaties ernstige gevolgen hebben. 

Nederlandse houding 

Nederland heeft zich tot nu toe minder kritisch 
opgesteld tegenover de internationale organisa
ties dan de Verenigde Staten, of althans aan zijn 
kritiek bijvoorbeeld niet de consequentie van uit
treden verbonden (al wordt in regeringskringen 
in het geval van de UNESCO wel met die gedachte 
gespeeld, zoals blijkt uit de bovengenoemde re-
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cente uitlatingen van de minister van Financiën). 

Ten aanzien van de UNESCO heeft de Neder
landse regering zich tot nu toe beperkt tot een 
'gematigd positieve houding'. 4 Maar ook in Ne
derland zijn er tekenen die lijken te wijzen op een 
veranderende houding. Ambassadeur Mourik, 
die aanvankelijk als Nederlands permanente ver
tegenwoordiger bij de UNESCO werd gehand
haafd, mede omdat hij aldaar een bemiddelende 
rol leek te kunnen spelen in het tot stand brengen 
van de nodige hervormingen, werd met ingang 
van 1 januari jl. vervangen. Zelf lijkt hij dat be
sluit te betreuren: 

'Ik had gehoopt da t Nederland een actieve rol zou kunnen 
blijven spelen dit jaar. Dan zouden wij , zonder ons blindelings 
op te stellen achter de Amerikanen, tenminste een aantal van 
deze structurele wijzigingen hebben kunnen pousseren. Ne
derland heeft besloten om een " lower profile" te tonen dit 
jaar. Ik zie niemand anders onze rol overnemen. Dus j e komt 
terecht in een fase van bevriezing van de huidige situatie." 

Maar er is meer aan de hand. De veranderde or
ganisatiestructuur van het ministerie van Buiten
landse Zaken lijkt te wijzen in de richting van 
ook hier een verminderde belangstelling voor in
ternationale organisaties. De laatste jaren is daar 
namelijk de Directie Internationale Organisaties 
(DIO), die tot taak had het gehele vN-beleid te 
coördineren, geleidelijk aan 'uitgekleed'. Oor
spronkelijk bestond deze directie uit de volgende 
afdelingen: 
- ontwapening en veiligheidsvraagstukken; 
- juridische en sociale zaken; 
- coördinatie en budgettaire zaken; 
- economische en handelspolitieke zaken; 
- politieke zaken. 
In 1983 werd door de minister van Buitenlandse 
Zaken besloten dat de afdeling ontwapening en 
veiligheidsvraagstukken en het bureau politieke 
zaken voortaan via de chef van de Directie In
ternationale Organisaties zou rapporteren aan de 
Directeur-Generaal Politieke Zaken (OGPz) en 
niet langer aan de Directeur-Generaal Interna-

tionale Samenwerking (DGIS). De coördinerende 

taak van de Chef OIO werd hierdoor in beginsel 
nog niet aangetast. Met ingang van I januari jl. 
is deze wijziging echter verder doorgetrokken; de 
afdeling ontwapening en veiligheidsvraagstukken 
en het bureau politieke zaken zijn thans geheel 
aan de Directie Internationale Organisaties ont
trokken en als nieuwe Directie Politieke en Vei
ligheidszaken direct onder de verantwoordelijk
heid gesteld van de Directeur-Generaal Politieke 
Zaken. Verder zal de multilaterale hulpverlening 
in vN-verband overgaan naar de Directie Mul
tilaterale Programma's (OMP). Het resultaat van 
dit alles zal zijn dat er in plaats van één gecoör
dineerd vN-beleid binnenkort drie verschillende 
directies zich met vN-zaken zullen bezighouden: 

de Directie Internationale Organisaties (OIO); 
de Directie Politiek en Veiligheid sz aken (opv); 
de Directie Multilaterale Programma's (OMP). 

Deze opsplitsing van beleidsdirecties, die buiten 
het ministerie van Buitenlandse Zaken tot nu toe 
betrekkelijk weinig aandacht heeft gekregen, lijkt 
een aanwijzing te vormen van een verminderde 
belangstelling voor de rol van internationale or
ganisaties in wereldwijd verband. Althans, de 
mogelijkheid om het beleid ten aanzien van deze 
organisaties geïntegreerd te benaderen, dreigt er 
in ernstige mate door te worden aangetast. Daar
voor in de plaats komt een versterking van de 
'politieke' afdelingen van het ministerie met een 
grotere nadruk op de bilaterale beleidsafdelingen 
die traditioneel onder OGPZ ressorteren. Wereld
wijde internationale organisaties lijken bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk op 
het tweede plan te zijn terecht gekomen en in die 
zin betekent de genoemde wijziging meer dan een 
technische reorganisatie van het departement, 
maar vertegenwoordigt zij ook een versterking 
van de politieke, 'no-nonsense' benadering met 
minder aandacht voor wereldwijde internationa
le organisaties. 
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Beoordeling 

De genoemde ontwikkelingen lijken een indicatie 
te vormen van een verminderde belangstelling 
voor wereldwijde internationale organisaties in 
bepaalde westelijke landen. Althans het oor
spronkelijke enthousiasme heeft plaats gemaakt 
voor op zijn best onverschilligheid. Bij een beoor
deling hiervan moeten wij ons laten leiden, niet 
door een blinde 'geloofsijver', maar door een za
kelijke overweging van het nut van wereldwijde 
internationale organisaties. 

Internationale organisaties zijn er gekomen, 
niet in de eerste plaats uit ideële motieven, maar 
omdat nationale regeringen behoefte hadden aan 
een dergelijk samenwerkingsverband. Zij hadden 
er behoefte aan, teneinde bepaalde gemeenschap
pelijke problemen beter tot een oplossing te kun
nen brengen. Epidemische ziekten houden geen 
halt bij nationale grenzen; vandaar dat onder 
andere voor de bestrijding ervan de Wereldge
zondheidsorganisatie werd opgericht. Het inter
nationale postverkeer vereist onderlinge afspra
ken en een apparaat dat er zorg voor draagt dat 
een in Nederland met een Nederlandse postzegel 
gefrankeerde brief door de betrokken buiten
landse PTT op het bestemde adres wordt bezorgd; 
onder andere met dat doel is de Wereld Post Unie 
(upu) opgericht. Een doeltreffende bestrijding 
van het analfabetisme in de wereld vereist inter
nationale samenwerking, die door de UNESCO 

wordt gecoördineerd. Dat zijn doeleinden van 
heel praktische aard, die door de genoemde ge
specialiseerde internationale organisaties worden 
bevorderd. Wat de Verenigde Naties zelf betreft 
kan niet beweerd worden dat zij erin geslaagd 
zijn het in het Handvest gestelde hoofddoel van 
de organisatie - de handhaving van de interna
tionale vrede en veiligheid - te realiseren. Wel is 
het zo dat de organisatie een nuttige functie ver
vult, doordat zij als permanent internationaal 

ontmoetingscentrum voor regeringen fungeert en 

daardoor het voeren van internationale onder
handelingen vergemakkelijkt. Onder andere door 
het sturen van waarnemers, het opzetten van een 
internationale vredesmacht of door 'stille di
plomatie' onder leiding van de Secretaris-Gene
raal kan de organisatie - als de betrokken partijen 
dat willen - een bijdrage vormen aan het bevrie
zen van gewapende conflicten en eventueel een 
kader geven voor ingrijpen of bemiddelen door 
derden. 

Bij de beoordeling van het functioneren van 
internationale organisaties doet men er goed aan 
zijn verwachtingen niet te hoog te stellen, maar 
uit te gaan van de onvolkomen wereld waarin wij 
leven. Internationale organisaties zijn niet beter 
- maar ook niet slechter - dan de internationale 
politieke omgeving waarin zij functioneren . Als 
men de activiteiten van de Verenigde Naties uit
sluitend beoordeelt aan de hand van de hoogdra
vende bewoordingen van de preambule van het 
Handvest, zal men zeker teleurgesteld worden. 
Verstandiger is het een beoordeling te baseren op 
hetgeen er realiter van een internationale orga
nisatie anno 1985 kan en mag worden verwacht. 
Daarbij moet ook rekening worden gehouden 
met de belangrijke symbolische betekenis die de 
internationale organisaties hebben voor de 
nieuwe landen van Afrika en Azië, die veelal niet 
over de macht beschikken om hun buitenlands
politieke doelstellingen te realiseren. Bovendien 
is het uitlokken van uitspraken in internationale 
fora een prachtige uitlaatklep om binnenlandse 
onlustgevoelens af te reageren of de aandacht af 
te leiden van binnenlandse politieke misstanden. 
Die regeringen maken dan ook graag en veelvul
dig gebruik van wat hier te lande met de term 
'getuigenis-politiek' wordt aangeduid . De alge
mene vergaderingen en conferenties van gespe
cialiseerde organisaties lenen zich uitstekend voor 
het voeren van dit soort getuigenispolitiek. 
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Het uiteindelijk beoordelingscriterium zal steeds 

de nuttigheidswaarde van de internationale or
ganisaties moeten zijn: voorzien zij nog in de be
hoeften waarvoor zij destijds zijn opgericht? Elke 
internationale organisatie kan daartoe afzonder

lijk worden bezien. Als het antwoord in beginsel 
bevestigend luidt, betekent dat uiteraard niet dat 
men alle vormen van wanbeleid maar heeft te 

aanvaarden. Zo is men het er, althans in westerse 
kringen, wel over eens dat de UNESCO bijvoor
beeld dringend aan hervorming toe is. In voor
komende gevallen moet daartoe de nodige druk 
worden uitgeoefend. Ook uittreding uit de or
ganisatie kan als laatste stap overweging verdie
nen. In zo'n geval heeft een gezamenlijk optreden 
van gelijkgezinde landen echter verre de voor
keur boven de geïsoleerde stappen die in het ge
val van de UNESCO nu door de Verenigde Staten 
en straks wellicht door Engeland worden gedaan. 
Bovendien moet ernstig worden betwijfeld, of de 
Amerikanen reeds alle mogelijkheden tot hervor
ming binnen de organisatie hadden uitgeput, 
toen zij tot hun drastische stap overgingen. In de 
woorden van Ambassadeur Mourik: 

'Het feit dat de Verenigde Staten in '984 niet, behalve op het 
laatste moment, rechtstreeks aan het onderhandelingsproces 
hebben deelgenomen, is zeer schadelijk geweest voor het re
sultaat. Door zelf meer te doen hadden ze meer kunnen be
reiken . . .' 6 

Het opzeggen van het lidmaatschap van de 
UNESCO is van vérgaande betekenis, omdat het 
representatieflijkt te zijn voor een bepaalde wijze 
van benadering van de internationale politiek. 
Het is een benadering die uitgaat van korte-ter
mijn nationale belangen, met veronachtzaming 
van belangen van langere termijn die met het lid-

maatschap van internationale organisaties ge

moeid zijn. Men wint er op korte termijn mee dat 
er enig geld mee gespaard wordt en dat men 
schone handen houdt ten aanzien van mogelijk 
gevoerd wanbeleid. Dat gaat echter ten koste van 

de belangen op lange termijn die met de betref
fende internationale organisatie gediend worden. 
Het is op zijn minst de vraag, of de kansen op 
hervormingen binnen de organisatie door uittre
den van belangrijke landen worden vergroot. 

Er lijkt alle aanleiding te bestaan ons opnieuw 
te bezinnen op de rol en betekenis van interna
tionale organisaties. Een dergelijke herbezinning 
zal naar mijn overtuiging leiden tot een her
nieuwde beklemtoning van het belang van deze 
instellingen ter oplossing van althans sommige 
van de problemen waarvoor de huidige wereld 
zich gesteld ziet. Het is te hopen dat de Neder
landse regering en andere westerse regeringen dat 
belang ook in de toekomst zullen blijven inzien 
en zich niet laten leiden door korte-termijn Ir
ritaties of een al te sterke bezuinigingsdrift. 
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