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VERSCHEURDHEID 

Nu de Verenigde Staten en groot Brittannië de oorlog tegen Irak begonnen zijn, hebben velen van 
ons er al na een week zodanig last van, dat ze besluiten minder televisie te kijken en minder de 
berichten over de oorlog in de kranten te volgen. Vluchtgedrag? Ook, maar daarnaast heeft het 
onderbuikgevoel te maken met de complexheid van de keuzes die ons gesteld worden. 
Aan de ene kant een wereldleider die de internationale rechtsorde bewust op z'n kop zet en aan 
de andere kant een locale dictator die zijn volk terroriseert, de omgeving bedreigt en de heersen
de godsdienst inde regio zodanig misbruikt en manipuleert dat de fundamentalis,tische vorm 
ervan tot terrorisme leidt. Je kunt eigenlijk niet voor de een kiezen, zonder de ander toch enigs
zins jn de kaart te spelen. Beiden hebben de Veiligheidsraad van de VN gebruuskeerd door aan de 
ene kant eerdere resoluties niet uit te voeren en aan de andere kant een finale resolutie niet af te 
wachten. Het internationale veiligheidssysteem werkt dus niet (meer). 

Zo goed zit het VN-systeem nou ook niet in elkaar, weet ik uit eigen ervaring als Permanent 
Vertegenwoordiger van Nederland bij de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, 
waar in de jaren '80 en '90 een heuse dictator als O.G. de scepter zwaaide. Het is hypocriet te 
veronderstellen dat de aanloop naar en de uitvoering van de tweede Golfoorlog geen aanleiding 
zal .vormen het VN-systeem te veranderen. De sleutel daartoe is in handen van het tot nu toe 
helaas verdeelde Europa: alleen als de EU een eigen Veiligheidsraad kan organiseren, die een ver
tegenwoordiger (met vetorecht) afvaardigt naar de VN Veiligheidsraad, is het tegenwicht tegen de 
VS op niveau gere·aliseerd. Wat echt hypocriet is, is om dat zelfs op de lange termijn een illusie te 
noemen. 

Frits Prillevitz, redacteur Idee 

. ETHISCHE KWALITEIT 

Dat er een oorlog komt in strijd met het internationaal recht danwel dat het internationaal recht 
zich voegt naar de wil van de militaire en economische grootmacht, is kennelijk een gegeven. Van 
de VN mochten ook geen wonderen verwacht worden en buiten de weerbarstige dimensies van 
oorlog/vrede en milieu, doen de internationale organisaties toch veel goed werk. Het kennelijke 
gegeveFl heeft dan ook niet zozeer betekenis in een analyse van de VN, alswel in een waardering 
van de ethische kwaliteit van de buitenlandse politiek van de VS. 

Wouter-jan Oosten, redacteur Idee 




