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Aanval op de oorlog 
De verdediging van de vrede op langere termijn 

door Bob van den Bos 

O orlogen zijn geen natuurver
schijnsel, maar worden gevoerd 
door mensen, die dat in beginsel 

Hoe mnken we de wereld 
veiliger en vreedzamer? 

ook zouden kunnen nalaten. Zelfs als het Een essay van Bob van den Bos 

anders-zijn een integraal onderdeel vor
men en voldoende 'verinnerlijkt' zijn door 
alle betrokkenen. Het op ideologische, reli
gieuze of etnische gronden verabsoluteren 
van het eigen gelijk is op zichzelf al uiterst 
gevaarlijk. Het wordt desastreus als dit 
gepaard gaat met de behoefte het ver
meende eigen gelijk aan anderen op te leg
gen. De veel gehoorde aantijging in dit 
verband dat het hier westerse liberale nor
men betreft, snijdt geen hout. Cultuur-

zo zou zijn dat in elk mens een potentiële t . d' lo t . 
I d huilt " h t lt"d d over preven leve lp mn le, oor ogsvoer er sc , Zijn e a ij e 

omstandigheden die maken dat conflicten de brandweerbrigade van 
uitlopen op (al dan niet grootschalige) ge- de VN en de denationalisering 
welddadigheden. En het zijn uiteindelijk 
de mensen zelf die deze omstandigheden 
creëren. In het bijzonder de politici onder 

van vredesmachten. 

• hen, die immers verantwoordelijk zijn 
voor de inrichting van de maatschappij en de wijze waarop samen
levingen (staten) met elkaar omgaan. Het is dus onze dure more
le plicht om te blijven zoeken naar perspectieven en politieke con
cepten om vrede en stabiliteit te bevorderen, of anders gezegd, het 
mogelijke kwaad in de mens geen kans te geven. 

Voorwaarden voor vreedzaam samenleven 

In meer algemene zin zijn bestrijding van armoede en andere vor
men van menselijke ellende een .eerste vereiste voor stabielere en 
dus vreedzamere verhoudingen. Mensen die te weinig hebben om 
te kunnen leven zullen altijd de neiging houden om goedschiks of 
kwaadschiks zich van de nodige middelen te voorzien. Ook als de 
hongerigen zelf niet tot veel geweld in staat zijn, belet dat (on
)geregelde eenheden in de verpauperde landen niet om burgeroor
logen te ontketenen, getuige wat er in Somalië, Soedan of Zaïre is 
gebeurd. Ironisch genoeg barsten gewelddadigheden echter vaak 
juist uit als er, na een lange periode van uitzichtloosheid, een be
gin van lotsverbetering is: een verschijnsel dat door politicologen 
wordt aangeduid als de 'revolution of the rising expectations'. 
Uiteraard kan dit geen reden zijn om ontwikkeling te ontmoedi
gen. Behalve om armoede in absolute termen gaat het ook om het 
teniet doen van excessief grote verschillen tussen arm en rijk. In 
veel ontwikkelingslanden zijn de extreme ongelijkheden de bron 
van machtsmisbruik en corruptie. Goed bestuur ('good governan
ce') met respect voor alle fundamentele mensenrechten gedijt al
leen op een vruchtbare economische bodem, waarvan de verdeling 
niet als zeer onrechtvaardig wordt ervaren. 
Een tweede noodzakelijke voorwaarde voor vreedzaam samenle
ven is een waardenpatroon, waarvan tolerantie en respect voor 

Bob van den Bos is lid van de Tweede Kamer voor D66 
en woordvoerder Buitenlarulse Zaken. 
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• relativisme heeft zijn grenzen. Deze wor
den gevormd door algemeen geldende minimumnormen, zoals 
neergelegd in de 'Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens'. 

Wegvallen atomaire verzekeringsrem 

Een derde vredes(belemmerende)factor betreft de capaciteit om 
oorlogen te voeren. Nu de wereld niet meer wordt beheerst door de 
tegenstelling tussen twee nucleaire grootmachten is er veel meer 
ruimte voor het ontstaan van regionale gewelddadige conflicten. 
De atomaire verzekeringsrem is van de wereld afgetrokken en dat 
zullen we weten ook. Veel regimes of bevolkingsgroepen zien hun 
kans schoon om oude, vaak etnisch gekleurde rekeningen te ver
effenen. Zij worden daartoe in staat gesteld door de grote wapen
leveranciers. Natuurlijk kan geen enkele staat het recht op zelf
verdediging worden ontzegd. De behoefte aan zelfverdediging 
wordt echter al te gemakkelijk gebruikt als voorwendsel vpor een 
gebrek aan zelfbeheersing: de ene staat wenst niet achter te blij
ven bij de andere, waardoor een bewapeningswedloop met een per
manent karakter ontstaat.Met productie van en handel in wapens 
wordt gigantisch veel geld verdiend. Deze immense bedrijfstak en 
de daarmee verbonden regeringen hebben dus groot belang bij het 
stimuleren van de vraag naar meer en betere bewapening. Door 
zijn zeer hoogwaardig technologische karakter vergt het moderne 
wapentuig extreem hoge onderzoeks- en ontwikkelingsinvesterin
gen. Hierdoor komt er een extra zware druk te liggen op de nood
zaak van voldoende afzet. De bewapeningswereld zit tamelijk 
krankjorum in elkaar. Zo is het recentelijk meermalen voorgeko
men dat landen in oorlogen bestookt werden met wapens die zij 
zelf geleverd hadden. Irak bijvoorbeeld gebruikte tijdens de Golf
oorlog m.n. Amerikaanse en Franse wapens. In het algemeen zijn 
de grootste wapenleveranciers dezelfde landen die een hoofdrol 
spelen bij het oplossen van gewapende conflicten (VS, Frankijk, 
VK, Rusland). Het wordt de hoogste tijd dat de internationale wa-
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penmarkt aan veel strengere normen wordt onderworpen. We zou
den veel nadrukkelijker de hypocrisie aan de kaak moeten stellen 
van regeringen die de vredesduif uithangen, maar ondertussen uit 
winstbejag de wapenarsenalen blijven voeden die de gewenste vre
de juist bedreigen. Het wordt weer de hoogste tijd om verdere ont
wapening hoog op de internationale agenda te plaatsen. De oplos
sing van het bewapeningsvraagstuk wordt in hoge mate gecompli
ceerd door een vierde vredesbevorderende factor, namelijk (weder
zijdse) militaire afschrikking. Volgens veel 
politicologen en historici is het bovenal aan 
het nucleaire evenwicht tussen de VS en de 

Preventieve diplomatie 

Zeker zolang en voorzover niet aan deze vijf structurele voorwaar
den is voldaan, blijft de kans op het uitbreken van gewelddadighe
den aanzienlijk. Vanzelfsprekend is het voorkomen van conflicten 
veruit te verkiezen boven het beslechten ervan. Bovenal bespaart 
het veel menselijke ellende. En wat regeringen ook zou moeten 
aanspreken: het is aanmerkelijk goedkoper. Hulporganisaties 

hebben tussen de zes en acht miljard dollar 

-
Sovjet Unie te danken geweest dat Europa in 
de afgelopen decennia gespaard is gebleven. 
Te bewijzen valt dit niet, maar het staat vast 
dat de angst voor wederzijdse vernietiging tot 
een grote mate van zelfbeheersing heeft bijge
dragen. Zolang er grosso modo sprake is van 
militaire evenwichten is het voor betrokken 
landen niet erg aantrekkelijk om een oorlog 
te starten of uit te lokken. Indien een staat 
overduidelijk overheerst in een regio, of veel 
sterker is dan één van de buurlanden, kan zij 

De behoefte aan 
zelfverdediging wordt al 
te gemakkelijk gebruikt 

als voorwendsel 
voor een gebrek aan 

zelfbeheersing 

besteed aan de opvang van mensen die door 
oorlogen op de vlucht zijn geslagen. Sinds de 
beëindiging van de Koude Oorlog is het aan
tal (vooral binnenlandse) conflicten sterk 
gestegen. Het was de vorige Secretaris
Generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali 
die het begrip 'preventieve diplomatie' een 
prominente plaats gaf in zijn 'Agenda for 
Peace' van 1992. Hoewel de VN-topman zijn 
pleidooi voor het stelselmatig zoeken naar 
oorlogsvoorkoming niet gedetailleerd heeft 
uitgewerkt, is de afgelopen jaren toch een 
voorzichtig begin gemaakt met het in de -

eerder in de verleiding komen om agressie te 
plegen - zie de Russische bezetting van Mghanistan of de Iraakse 
invasie in Koeweit. Voorzover het niet mogelijk is om tot (regiona
le) balansen te komen ligt de oplossing in systemen van collectie
ve veiligheid: de zwakkere landen moet zich beschermd weten 
door sterkere. In de huidige situatie zijn, mondiaal gesproken, col
lectieve beschermingsconstructies nog lang niet voldoende uitge
kristalliseerd. Op de VN wordt een zwaar beroep gedaan, waar zij 
door politieke verdeeldheid en militaire onmacht bij lange na niet 
aan kan voldoen. Grootscheeps militair optreden is zonder de VS 
nog nauwelijks mogelijk. Maar de VS kunnen of willen niet over
al als politieagent optreden. Op termijn moet er gestreefd worden 
naar een constructie waarbij naast de VS ook China en Rusland 
een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid op zich kunnen 
nemen. Als aanvulling hierop zullen uiteraard ook de minder grote 
landen naar evenredigheid hun steentje moeten bijdragen. 

Internationale samenwerking 

Een vijfde voorwaarde voor de verankering van vrede en stabili
teit is de vervlechting van nationale belangen door internationale 
samenwerking. In landen die langere tijd in isolement opereren 
vindt gemakkelijk politieke scheefgoei en verabsolutering van de 
eigen denkbeelden plaats (China, Cuba, Noord-Korea en de radi
caal islamitische staten). De geschiedenis van de Europese Ge
meenschappen heeft aangetoond hoe intensieve samenwerking 
tussen voormalige aartsvijanden een nieuwe onderlinge oorlog on
denkbaar kan maken. De uitbreiding van de Europese Unie met 
landen uit Midden- en Oost-Europa is dan ook bovenal bedoeld om 
de veiligheid en stabiliteit op ons continent te bevorderen. Dit 
geldt in principe ook voor de uitbreiding van de NAVO, zij het dat 
de Russische onvrede het risico van een nieuwe tweedeling van 
Europa in zich droeg. Gelukkig is er inmiddels een akkoord afge
sloten, waardoor Rusland nauwer wordt betrokken bij het func
tioneren van het Atlantisch bondgenootschap. Voor de stabiliteit 
op ons continent is het van wezenlijk belang dat de Russen in de 
toekomst steeds verder integreren in het Europese veiligheids
stelsel. 

28 

praktijk brengen van de bepleite diplomatie
ke activiteiten. De VN zelf hebben in dit kader nog weinig tot 
stand kunnen brengen. De OVSE heeft meer succes geboekt. Zo 
heeft deze organisatie vlak nadat Macedonië onafhankelijk was 
geworden er voor gezorgd dat er een troepenmacht werd gestatio
neerd die er toe heeft bijgedragen dat de oorlog in Bosnië zich niet 
verder uitbreidde. Het is aan de inzet van de Commissaris voor de 
Minderheden Max van der Stoel te danken dat in Estland en Let
land de spanningen tussen de etnische Russen en de autochtone 
bevolking niet zijn geëscaleerd. 
Bij preventie gaat het bij uitstek om stille diplomatie. Als achter 
gesloten deuren wordt onderhandeld, kan gezichtsverlies worden 
vermeden wanneer de nodige concessies worden gedaan. Ook blijft 
dan het gebruik van de media ten behoeve van de versterking van 
de eigen positie achterwege: de eigen achterban kan niet gemobi
liseerd worden om het proces van het tegen elkaar opbieden win
nend af te sluiten. Bemiddelaars moeten derhalve niet gezocht 
worden in kringen van politici die al te graag in het licht van de 
internationale schijnwerpers staan. 

Early-warning 

Het komt erop aan er zo vroeg mogelijk bij te zijn om conflicten in 
de kiem te kunnen smoren. In het diplomatieke vakjargon spreekt 
men van 'early warning'. Als het onverhoopt toch niet lukt de ge
moederen tijdig tot bedaren te brengen en geweldaddigheden drei
gen, ligt het voor de hand 'fact findings'- ofwaarnemingsmissies te 
sturen. Een bemiddelaar van groot internationaal gezag zou par
tijen tot een regeling moeten zien te brengen. Overwogen zou kun
nen worden om vervolgens een preventieve vredesmacht te statio
neren. Om druk uit te oefenen op de partijen kan de internationa
le gemeenschap, afhankelijk van de specifieke situatie, beloningen 
en straffen in het vooruitzicht stellen. Sancties kunnen bestaan 
uit bijvoorbeeld een boycot, de verwijdering uit internationale 
organisaties, het opschorten of intrekken van hulp, of militair op
treden. Beloningen zullen vaak in de sfeer liggen van economi
sche, financiële of andere bijstand. Het moet van geval tot geval 
beoordeeld worden of dreigementen van buitenaf effect kunnen 

IDEE - JUN I '97 

sorterel 
Stoel hl 
gewens 
OVSE-I 
men (d 
optrede 
met pn 
een ge\ 
trokker 
machts 
het voc 
doen 0I 
geschie 
toont e' 
te zwaJ 
derhan, 
tionale 
tasten. 
lijk voo 
vredess 
staat zi. 
len ook 
gebrekf 
zoals e( 
king w( 

tot inkE 

Militai 

Helaas 
een cris 
oplossir 
voorspe 
tie is m 
nationa 
bracht I 
kunnen 
gang te 
lings po 
Burund 
het es SI 

bevelvo 
stemd ( 
van Sn 
deze vo 
taat val 
de part 
modder 
verder 
opvoere 
Ie jaren 
alsnog! 
dan toe 
zijn Vie 
In het a 
ver dan 

1) Ol/ze 



sorteren of juist niet. Zo vindt Van der 
Stoel het niet noodzakelijk, ja zelfs on
gewenst om in zijn hoedanigheid als 

OVSE-bemiddelaar te kunnen scher
men (dreigen) met eventueel NAVO 
optreden: "De OVSE houdt zich bezig 
met problemen binnen staten, dat is 
een gevoelige zaak. Als de NAVO be
trokken raakt neemt die meteen een 
machtsmiddel mee. De OVSE heeft 
het voordeel dat zij een beroep kan 
doen op beginselen" (1). De tragische 
geschiedenis van de oorlog in Bosnië 
toont evenwel aan dat soms juist een 
te zwakke militaire presentie de on
derhandelingspositie van de interna
tionale gemeenschap ernstig kan aan
tasten. Het is hoe dan ook noodzake
lijk voor de geloofwaardigheid van de 
vredes stichters dat zij bereid en in 
staat zijn de aangekondigde maatrege
len ook echt te nemen als partijen in 
gebreke blijven. Bij strafmaatregelen, 
zoals economische sancties, is dat vaak extra moeilijk: de bevol
king wordt getroffen, zonder dat vaststaat dat de machthebbers 
tot inkeer zullen komen. 

Militair ingrijpen 

Helaas leert de praktijk dat zelfs het zeer vroeg onderkennen van 
een crisis nog lang geen garantie biedt voor het vinden van tijdige 
oplossingen. Zelden is een conflict zo veelvuldig en zo gedetailleerd 
voorspeld als de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Als preven
tie is mislukt en het tot gewelddadigheden komt, wordt de inter
nationale gemeenschap per definitie in een moeilijk parket ge
bracht (2). Indien er niet tot militaire interventie wordt besloten, 
kunnen de strijdende partijen dit opvatten als groen licht om hun 
gang te gaan en zich niets van buitenlandse kritiek of bemidde
lings pogingen aan te trekken. De massaslachtingen in Ruanda en 
Burundi zijn hiervan een voorbeeld. Als wel wordt opgetreden is 
het essentieel dat de aanwezige militaire capaciteit, mandaat en 
bevelvoering adequaat zijn voor de situatie, dat wil zeggen afge
stemd op het slechtst denkbare scenario. Sinds de beruchte val 
van Srebrenica weten we wat de gevolgen kunnen zijn als aan 
deze voorwaarde niet wordt voldaan. Wanneer voldoende resul
taat van de militaire inspanningen uitblijft, kan de interveniëren
de partij nog slechts kiezen uit drie onaangename opties: door
modderen, steeds meer offers brengen en aanzwellende kritiek en 
verder gezichtsverlies negeren; of de militaire capaciteit blijven 
opvoeren in de hoop op meer succes (Amerikanen gedurende enke
Ie jaren in Vietnam); dan wel kiezen voor terugtrekking, waardoor 
alsnog gebeurt wat voorkomen had moeten worden en de offers tot 
dan toe eigenlijk min of meer voor niets zijn gebracht. Voorbeelden 
zijn Vietnam (laatste fase), Mganistan en Somalië. 
In het algemeen is militair ingrijpen in een vroeg stadium effectie
ver dan optreden wanneer de zaak uit de hand gelopen is. Met het 

I) Onze Wereld, julli 1994. 
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escaleren van de gewelddadigheden neemt de beheersbaarheid 
immers af. Het probleem is echter dat doorgaans pas in een rela
tief laat stadium voldoende politieke en publieke steun voor het 
sturen van militairen te mobiliseren valt. Bij vredesoperaties gaat 
het immers om het riskeren van de levens van de eigen jongens 
voor het beslechten van een strijd waar het eigen land doorgaans 
hoogstens een indirect belang bij heeft. Regeringen zullen geneigd 
zijn eerst allerlei niet-militaire middelen toe te passen, van diplo
matieke druk tot mogelijke economische strafmaatregelen. Indien 
te lang wordt getreuzeld, kan het conflict dusdanige vormen aan
nemen dat alleen zeer massale interventie nog uitkomst kan bie
den. De noodzaak van een grote militaire presentie en de ver
hoogde risico's zijn dan weer reden voor veel regeringen om van 
deelneming aan zo'n operatie afte zien. Uit elke nieuwe fase in de 
ontwikkeling van een conflict zijn ook weer nieuwe argumenten te 
plukken om niet op te treden. 

Geïntegreerde internationale aanpak 

De ellendige ervaringen in Somalië, Bosnië (Srebrenica) hebben 
veel regeringen kopschuw gemaakt voor het deelnemen aan mili
taire vredesoperaties. Er is een geïntegreerde internationale aan
pak nodig om de problemen structureel aan te pakken: politieke 
bemiddeling moet gepaard gaan met hulp om in de onmiddellijke 
behoeften te voorzien. Tegelijkertijd moeten maatregelen geno
men worden om de fundamenten van een rechtsstaat te kunnen 
leggen. Tevens moet er op een systematische en doordachte wijze 
gewerkt worden aan een verzoening tussen de strijdende partijen. 
Dit is buitengewoon lastig omdat hierbij vaak diepgewortelde 
haatgevoelens tussen etnische minderheden in het geding zijn. Er 
zal in een zo vroeg mogelijk stadium gestart moeten worden met 

2) Zie ook War llIul Peace: The prevelllioll of Ihe EI/ropeall COllflicl, all 
overvielV of Ihe problem, by Pierre Hassier, CI/Uillol Pctper 110.11, edited by 
N. Gnesollo, Illstitute for Secltrily SlItdies of WE U, Pctris 1993, p6,7 ell ib 
idem, The polities of military inlervelltio/l. lVi/hi1/. EI/rope, by [,ctlVrellce 
Freedlllall, p 37-50 
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wederopbouw-projecten. Hier komt in veel gevallen nog eens de 
noodzaak bij van het verzorgen van de terugkeer van vluchtelin
gen, alsmede de berechting van oorlogsmisdadigers, beide op hun 
beurt weer voorwaarden om tot nieuwe vormen van legitiem be
stuur en maatschappelijke stabiliteit te komen. Verder is het van 
groot belang dat de hulp zodanig wordt besteed dat niet de ver
keerde (onderdrukkers, misdadigers etc.) groepen deze ontvangen, 
maar diegenen die deze het meest nodig hebben en zij die kunnen 
bijdragen aan een legitiem en effectief bestuur. In dit verband is 
de ontwikkeling van vrije media van bijzondere betekenis. Het 
betreft dus een complex geheel van activiteiten die het land in 
staat moeten stellen om zo spoedig mogelijk zijn eigen boontjes 
(weer) te doppen. De moeilijkheid met dit samenhangende concept 
is dat gebrek aan succes op één onderdeel steeds negatieve gevol
gen heeft voor resultaten op de andere terreinen. Zonder een mini
mum aan rechtsorde en een zekere samenwerking tussen de par
tijen is het bijvoorbeeld onmogelijk om de wederopbouw van de 
grond te krijgen. 

Desintegrerende staten 

Tot nu toe heeft het in de praktijk steeds ontbroken aan deze plan
matige benadering. Op zich zelf is dat ook niet zo verwonderlijk. 
De wereld is na de val van de Berlijnse Muur overvallen door een 
veelvoud van nieuwe gewelddadige conflicten. Er moest telkens op 
korte termijn gereageerd worden, zonder dat teruggevallen kon 
worden op een langdurige ervaring met soortgelijke situaties. Het 
wordt nu echter de hoogste tijd om integrale concepten zoals hier 
geschetst, nader uit te werken. Bijzondere aandacht zal daarbij 
besteed moeten worden aan het verschijnsel van de desintegre
rende staten. Als het centrale gezag is weggevallen blijft slechts 
het recht van de sterkste, of beter gezegd van de brutaalste en 
wreedste over. Het lot van (vaak miljoenen) burgers wordt volko
men ondergeschikt aan de machtswellust van elites of soms zelfs 
kinderen die over wapens beschikken. Soms is langere tijd sprake 
van een situatie van geen oorlog, maar ook geen vrede. Het is een 
voortdurende vorm van anarchie: Voorbeelden zijn Afghanistan, 
Somalië, Soedan, Tsjaad, Liberia. Grote internationale organisa
ties als de VN laten deze landen grotendeels aan hun lot over. 
Alleen de niet-gouvernementele hulporganisaties redden nog wat 
er te redden valt en dat is nooit veel. Deze instellingen klagen 
terecht dat zij volkomen onbeschermd in een internationaal 
vacuüm moeten opereren. 
Dit soort weerzinwekkende situaties schreeuwt als het ware om 
buitenlands militair ingrijpen. Omdat nationale regeringen en 
parlementen niet snel geneigd zullen zijn de levens van de eigen 
onderdanen op het spel te zetten ligt de enige oplossing in een 
groots opgezet internationaal vreemdelingenlegioen. Minister van 
Mierlo heeft al gesproken van een beperkte 'VN-brandweerbriga
de', en naar mijn overtuiging ontkomen we op den duur niet aan 
een vredesmacht van vele tienduizenden militairen, die los van de 
bijdragen van nationale staten in situaties van massale humani
taire nood kan worden ingezet. De kosten zouden gedragen moe
ten worden uit nationale defensiebegrotingen. 

Lange agenda 

Concluderend kan worden vastgesteld dat de basis voor een vreed
zamere samenleving ligt in een vijftal politieke hoofdoriëntaties te 
weten; 
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1) bestrijding van armoede en ongelijkheid, 
2) promotie van een democratisch waardepatroon, 
3) wapenbeheersing en het inperken van de bewapeningsindus

trie, 
4) zoeken van militaire evenwichten en effectieve vormen van col

lectieve veiligheid, en 
5) vervlechting van nationale belangen door intensieve internatio

nale samenwerking. 

Het concept van preventieve diplomatie om conflicten in de kiem 
te smoren moet verder worden ontwikkeld en veel systematischer 
worden toegepast. Militaire vredesmissies moeten op grond van 
alle recente ervaringen op een nieuwe leest worden geschoeid. Op 
termijn moeten we blijven streven naar de-nationalisering van 
vredesmachten. Het is een lange agenda, waarvan we bovendien 
de punten niet één voor één, maar tegelijkertijd moeten afwerken. 
Wie de vrede wil verdedigen, moet de oorlog blijven aanvallen . • 
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