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Deniocratie als waarborg voor vrede: 
wishful thinking? 

M
et regelmaat roepen westerse 
politici, bijna ongeacht hun po
litieke kleur, om het hardst dat 

democratieën van nature niet agressief 
zijn. Landen met een democratische rege
ringsvorm zijn inherent vredelievend. De
mocratieën voeren immers geen oorlogen. 
In elk geval niet met elkaar. Dat is een 
aantrekkelijke en het eigen systeemlegiti
merende waarheid. Het enthousiasme voor 
deze hypothese is dan ook begrijpelijk. Bo
vendien lijkt de statistiek deze waarheid te 
ondersteunen, zeker als het gaat om de 
periode na de Tweede Wereldoorlog. De 
veronderstelde feitelijkheid van afkerig
heid van geweld heeft ook consequenties 
voor de diagnostiek en medicatie met be
trekking tot internationale crises. 'Demo
Cl'atie' of 'democratisering' heeft daa11nee 
een panaceekarakter gekregen, met vrije 
verkiezingen als paracetamol. Het kan 
nauwelijks schelen om welk conflict het 
gaat, in de mix van oplossingen komt de
mocratisering praktisch altijd terug. Noch 
gewapende interne conflicten, noch conflic
ten waarbij meerdere staten betrokken 
zijn, zouden hebben plaatsgegrepen als 
sprake was geweest van een democratische 
regeringsvorm in het land in kwestie of bij , 
de verschillende combattanten, is de rede-
nering. Vrije verkiezingen om een door de 
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als tenminste tweederde van de bevolking 
over volledige politieke rechten (met na
me kiesrecht en vrijheid van meningsui
ting) beschikt. Hoewel hij zich daarmee 
beperkt tot een nogal groflmrrelige struc
tuurdefinitie, die naar D66-opvattingen 
onder de maat blijft, geeft Weart zo toch 
een min of meer werkbaar democratiebe
grip. Zuid-Mrika ten tijde van de apart
heid viel erbuiten, maar een land als Tur
kije telt gewoon mee, ondanks bekende, 
geregelde schendingen van de mensen
rechten. 
Wearts boek geldt als 'in many ways the 
most accessible and comprehensive brief 
for the demoeratic peace available'2. Re
den om Wearts argumentatielijn nog wat 
verder te volgen. Hij betoogt in zijn boek 
dat 'democratie republics' (volgens boven
staande definitie) onderling nooit oorlog 
h_ebben gevoerd. Hij onderbouwt deze stel
ling empirisch, waarbij hij claimt dat dit 
voor praktisch honderd procent geldt voor 
staten die een democratische traditie heb
ben van temninste drie jaar. Zijn onder
zoek strekt zich uit van stadstaten in de 
oudheid via de Hanzesteden en de Boe-
renoorlog tot in het meest recente verle
den. Zijn betoog is overigens gebaseerd op 
nog een tweede stelling, te weten dat olig-

bevolking gedragen, democratische regering te bereiken, zullen de 
vrede vanzelf naderbij brengen. 

archische republieken (staten waar min
der dan een derde van de mannelijke bevolking over politieke 
rechten beschikt) onderling 'zelden' oorlog voeren. Daarnaast defi
nieert hij nog dictaturen. Oorlogen vinden plaats tussen democra
tieën en oligarchieën of tussen dictaturen en democratische of olig
archische republieken. 

Ons geloof in de heilzame werking van democratie voor duurza
me wereldvrede is misschien wel wat gemakkelijk, te gemakkelijk 
naar mijn oordeel. En hoewel er overtuigende redenen zijn om de 
democratie wereldwijd te bevorderen, staat de vanzelfsprekend
heid van dit geloofsartikel een adequate analyse van conflicten in 
de weg. 

Nooit in oorlog 

Voor de helderheid is wellicht goed het in deze context gebruikte 
democratiebegrip te definiëren, In een vorig jaar verschenen boek 
van Spencer R. Weart Never at War: Why Democracies Will Nat 
Fight One Anotherl wordt een staat als democratisch aangemerkt 
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Ik ga er zonder meer vanuit dat de historische inventarisatie van 
Weart klopt. In hoeverre dat betekenisvol is, is een tweede. Hoe
wel volgens Clinton (in zijn inaugurele rede na zijn herverkiezing) 
inmiddels een meerderheid van de wereldbevolking in een demo
cratie leeft, zijn democratieën een tamelijk zeldzaam verschijnsel 
in de geschiedenis. Dat zij onderling niet vechten kan alleen al 
worden verklaard uit het gebrek aan soortgenoten. Weart gaat er 
van uit dat democratieën niet met elkaar vechten 'omdat' zij soort
genoten zijn. Zij zouden een onderlinge tolerantie hebben en een 
aantal waarden delen die gebruik van geweld jegens elkaar on-

2) Stephen M. lf0lt, Never say ncvCI; Foreign Affairs 78, Jan/Feb 1999, p.p. 146-151, 
p. 148 
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aanvuOI'dbaar maken. In Foreign Affair.ç Uan/feb 1999) be trijdt 
tephen Walt het bestaan van deze causaliteit. AI ' democratieën 

in geval van ernstige conflicten onderling niet vochten, terwijl dat 
wel in de lijn der verwachting lag, wa dat om andere redenen dan 
dat zij d mocratieen waren . • trot gi che belangen pelen naar 
zijn oorde I een belangtijker rol dan een gedeelde politieke truc
tuur. 
De periode na de 'l\veede Wereldoorlog (tot 19 9> werd geken
merkt door de bipolair competitie tu en het 'Vrije Westen' en het 
' ommuni -tische Oosten'. Dat in deze jar n onderlinge conflicten 
binn n de democratiche wereld ni t gewapenderhand werden be-
51 cht, hangt ·terk amen met de dominantie van de 00 t-We t 
b tr kkingen. 0 bijna-oorlogen lus en Griekenland en Thrkije 
zijn daarvoor exemplmi ch. Hel gezamenlijke lidmaatschap van 
het wc. terse bondgenootschap en d sterke druk van de Verenigde 

taten, de belangrijkste partner in het bondgenoot chap, lijken 
beid meer te hebben bijg dragen aan het voorkomen van geweld 
dan de democratische taat! vorm in deze landen. 
o domlOanti van d Oost-W t rIatie en de vreeR voor het com
munisme leidden I' z Ifs toe dat de democrati. che Verenigde ta
t n cr niet voor terugdein den in landen als Guatemala en hili 
democratische r geringen len val te breng n. De staaL greep 
waarbij de in vrije verkiezingen g kozen pre 'Idenl Allende om het 
leven kwam, was weliswaar geen open oorlog met de Verenigde 

tat 'n al ' partij. Maar d ' dir cte actieve betrokkenheid van Ame
rika 10 dil proc staat toch t nmmst op ge pannen voet met de 
hypolhc!;e dat democratieën elkaar nOOIt gewapend rhand be
v chlen. 

liet nfg'lopen d cennium sp It de Oost Wc. t tegenstelling nau
welijk: me r n h ell een \x>langrijk aantal landen zich tot e n de
mocrati:che sl<lUL'lvorm bcke rd. Jn Midden- en Oost-Europa ko
men n'g ringen praktisch overal \'ia vrije verkiezingen tot stand. 
Ook l' 'n behoorlijk aantal Afrikaan!'e landen experiment rt met 
(' n dl'mocratische structuur nu meelillt'n met een 'upermacht 
ni t lung 'r loont. Ook hC'l'1l daar in de regio het democratische 
Zuid-Afrika t't'n nirt te ondl'rschaltcn vO(Jrhl'eldfunctie bij N'n 
k('uz' voor dl'mocratie. 
liet in d 'afgdopen jaren sl 'rk toegrnomt'n aantal landen mrt ('('n 
d mocl1ltis 'he tructuur i. tot dusver niet grpaard gegaan met 
grotel H '('dzaumheid. Ge\\apende conflicten zijn nog :te ds ann 
eh- ordl van de dag. 'lcrkt-r nog, niet zeld 'n spelen juist d ni 'u
y. , d .. mllÇratil· -n l' 'n rol in d' g 'wapende trijd. Vrij putt nd uit 
d jon tg', chiedenis drinbtl Kroatië zich al~ \"()()rbc Id op. In de 
t(' t fa. C Vllll zijn lll' ·tuan al on Ifhankelijke .-taat kl'nde Kro-

ti n" n bI' 'ed plllitiek pt>ctrum. Virull'nt nationalisme ver
dre fin hClOg tempo all ' g('m,lligde kruchten uit het macht wn
tnIOI, Zll 'n 'l dat Wl'ar INmijn vun dl;e jaar nipt ('ens Hl,t'd

nm w rd Ik'l ikt. I > t~mbu ' n Icgitirnl'l'rdl'n al 11l'1 oorlog,;-
zu htig I id n het dl'mocrati che Kroatiè . chroomde ni -t zich 

npellllt·rhund in t{ p'1I1I\ 'n om en elni eh zuiver aandeel van 
nil t \"('rYoerv n. 

" 'n H'rg liJkh" l' \" rhaul gunt op Vlklr Bo. ni zelf, waar de na de 
oorlo door huil nlandl'l OIO lijk gemankt(· v rki zingl-n hoofd
wkl lijk lan {'tni chl lijnen cl nkendl' I 'idcl aan dl' mnchl 
b eh n. 

uk in I\l rèl tI Ol t ... rvi, knn end rg lijk (,l'nario zich 
ntroll n. 1I t \\' t nl n Idrukt d. t h.,t "lIelm il'!: t -g 'n dl' 000. -

aardige Milo evic heeft. en niet tegen het Servische volk als zoda
nig. De val van Milo evic en daarop volgende democrati che ver
kiezingen in ervië worden, in lijn met onze ideali lische dogtna's, 
als oplo ing gezien voor veel van de problemen op de Balkan. Ga
ranties daarvoor ontbreken echter volledig. De onlangs nog tegen 
Milo evic demon trerende 'democraten' in Belgrado droegen hem 
(naa t allerlei andere dingen) na Kosovo verkwanseld te hebben. 
Niet dat hij oorlog voerde werd hem verweten, maar dat hij verl
oor. Het i denkbaar dat democratische verkiezingen constructieve 
vredelievende leider aan de macht brengen, het tegendeel lijkt 
min tens even waar chijnlijk. De resultaten van de verkiezingen 
onder internationale upervi ie enige jaren geleden in Bosnië zijn 
wat dat betreft leerzaam. Democratic darlings, die de wester e 
idealen voor een multi-etni che samenleving onderschreven, voor 
zover die al aanwezig waren, delfden het onder pit tegenover poli
tici die vanuit eng nationalisti ch groep belang aan de stembu -
slrijd deelnamen. 
Een voor de hand liggende tegenwerping is dat het op de Balkan 
wel om een buitengewoon complexe a-typi che ituatie gaat waar 
oorlog al gegeven is en waar dientengevolge de ver chillende be
volking 'groepen elkaar nu vol haat en wantrouwen bejegenen. 
Daar is als zodanig weinig op af te dingen. Echter, daarmee ver
lie t het 'democratie = vrede'-argument veel van zijn waarde. 
Want al ' democratie alleen bruikbaar i om vrede te bevorderen 
als een vreedzame itualie al aan de orde is, dan is een in trumen
tele inzet ervan op zijn minst liskant. Sterker nog, daarmee kun
nen allerlei niet-vredelievende krachten een democrati che legiti
matie verwerven die vr dzame oplos ingen in de weg taan. 

Aan dit artikelligl geen grondige eigen studie ten grond lag. Een 
aantal voorbeelden die iedere krantenlezer kent uit het recente 
verleden dwingt mijns inziens ven wel op zijn min t tot twijfel je
gen. de stelling dat een staat met kenmerken van een democrati
. che structuur van nature vredelievend i en dat vrije verkiezin
gen hiervoor de lakmoesproef vormen. Deze twijfel jegens de van
zelfsprekend heilzame werking van verkiezingen in (of direct na) 
conflictsituaties betekent niel dat ik van oordeel ben dat we het 
streven naar een democratische regeringsvorm in dergelijke ge
vallen maar moctm laten varen. Het creeren (en afdwingen) van 
een eleml'nt.air rechtsstaat waarin bijvoorbeeld minderheden 
zich veilig weten, gaat daar echter naar mijn smaak ten minst 
aun vooruf. Verkiezingen zuil n in veel gevallen erder sluitstuk 
van een vrede. proces moet n zijn dan een e rste stap. En luit
:tukken kunn n pas na jaren worden ingepast, niet na een paar 
weken of maanden. lntl'mationale organisaties. zoab; de Verenig
d' atlCs of de Organisati ' voor Veilighrid en amenwerking in 
Europa. wllt>n in een democrath;eringsproces merr nog dan nu 
r 'rd: gebeurt het accent moeten leggen op de cultuurasp eten van 
dl'mocratie. Een conSl'qu ntie daarvan kan zijn dat l'en veel lang
dU1iger Ix-lrokkenheid is gevergd dan de lidstaten van dez orga
nisatil'~ gehoopt hadden Democrati:ering is zelden een v Id van 
/fuifk u'ins n politici zouden er goed aan doen de ~chijn dat dat 
wel zo 1 te vermIjd n. 
AI m tal bl'n ik van oordeel dat met het \'oorbchrijv n van het me
dicijn van \Tijt' verkiezingen voorzichtighl'id is gl·boden. De wer
king ervan i~ ge n. zins g garandeerd en in een prematuur. tadi
um kan de bijwerking zelf~ Irv nsbedreigend .-chadelijk zijn . • 




