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Cruciale fouten 
Lessen in buitenlands beleid 

Welke lessen kunnen getrokken worden uit het falende optreden 
ten aanzien van het drama in Joegoslavië dat zich onder de ogen 

van de internationale gemeenschap voltrok? 
We vroegen het aan Bob van den Bos, 

Geert Jan Siccama en Laurens Jan Brinkhorst 

Falende diplomatie 
In gesprek met Bob van den Bos 

"U it het falende optreden van de EU en de VN ten 
aanzien van Joegoslavië blijkt dat een militair 
ondersteunde niet-vrijblijvende diplomatie van 

het grootste belang is. Er moet hen een duidelijk doel voor ogen 
staan en men moet minder improviserend te werk gaan. De in
ternationale gemeenschap heeft zich laten overvallen door het 
conflict, terwijl het risico groot was dat het zou losbarsten. 
Een van de belangrijkste problemen die we hebben kunnen 
waarnemen is dat Europa nog steeds niet in staat blijkt te zijn 
politiek en militair op te treden zonder de steun van de VS. De 
grote Europese landen zijn niet groot genoeg en bovendien had
den Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in deze 
kwestie ook nog eens tegengestelde opvattingen. De Europese 
saamhorigheid moet dus nog sterker nagestreefd worden dan al 
het geval is. 
Overigens zal ook het volkerenrecht een andere houding ten 
aanzien van binnenstatelijke conflicten moeten ontstaan. Er 
moet ook zonder toestemming van de strijdende partijen kunnen 
worden ingegrepen als de humanitaire omstandigheden daar om 
vragen. De nationale soevereiniteit moet van minder belang 
worden in de overweging om te interveniëren. Het voorstel van 
Van Mierlo om een permanente VN-brigade ter beschikking te 
hebben, vind ik daarom uitstekend. Het blijkt - helaas - van het 
grootste belang te zijn, want er zijn veel meer potentiële brand
haarden in Europa. 
Je kunt je achteraf natuurlijk afvragen waarom er niet eerder 
hard is ingegrepen, maar daar zijn volgens mij heel duidelijke 
redenen voor aan te wijzen" Nationale regeringen brengen niet 
graag hun eigen soldaten in een gevaarlijke positie. Er werd 

Bob van dell Bos û buitenlandspecwlût 
vall de D66-fractie in de Tweede Kamer. 

geen vitaal nationaal belang gediend met het sturen van troe
pen. Vandaar ook het pleidooi voor een eigen leger van de VN 
(een modern vreemdelingenlegioen!), zodat er geen discussies 
meer ontstaan over of beroepsmilitairen nu wel of niet gestuurd 
kunnen worden. 
Een andere reden waarom de internationale gemeenschap niet 
veel eerder in actie is gekomen, heeft te maken met de interna
tionale onenigheid over de te volgen lijn. De vroegtijdige erken
ning van Kroatië blijkt achteraf een cruciale fout. Hierdoor zijn 
er gevaarlijke verstoringen opgetreden in het evenwicht tussen 
etnische groeperingen, die weer tot een verheviging van het con
flict hebben geleid. Desondanks houd ik vol dat de internationa
le gemeenschap naast de diplomatieke onderhandelingen, in een 
veel vroeger stadium militair had moeten ingrijpen. 
Terugkijkend kun je je afvragen waarom het Vance Owen-plan 
zo makkelijk van tafel is geveegd. De hele oorlog was volkomen 
irrationeel, emoties werden uitgebuit en dat leidde tot collec
tieve waanzin. Het plan werd als onrechtvaardig beschouwd, 
men zag het als een beloning voor de agressor. Men was dus ge
neigd om te wachten tot er een rechtvaardiger plan uit te voeren 
zou zijn. 
Dat de tijd nu wel rijp was voor een vredesverdrag, komt omdat 
de militaire situatie is veranderd. Voor de Serviërs viel er niet 
veel meer te winnen op het slagveld; de Kroaten hebben veel 
grond terugveroverd en de Moslims zijn doodmoe van de oorlog. 
De partijen konden niet veel anders meer dan tot overeenstem
mingkomen. 
Het feit dat deze overeenkomst tot stand is gekomen door be
moeienis van de VS heeft naar mijn mening te maken met het 
feit dat president Clinton aan de wereld en vooral aan kiezers 
wilde laten zien dat hij wel degelijk een leidende rol in de we
reldpolitiek kan spelen. Bovendien was de NAVO en daarmee 
natuurlijk de positie van Amerika in diskrediet gebracht en 
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moest er dus eindelijk krachtdadig worden opgetreden. 
Nu lijkt er dan een einde te zijn gekomen aan het conflict, maar 
voor mij blijft het onzeker of Bosnië als eenheidsstaat zal blijven 

bestaan. Alle betrokkenen zullen hun volledige medewerking 
moeten geven om de vrede gestand te doen en de internationale 
gemeenschap zal er bovenop moeten zitten, zij zal er als het wa
re als een schaduw overheen moeten blijven hangen. Dit ak
koord zou bovendien toch nog de aanzet kunnen zijn voor een 
opdeling van Bosnië tussen Servië en Kroatië in een later stadi
um. In ieder geval blijft het voorlopig een potentieel kruidvat. 
Wat ik betreur in de overeenkomst die nu is gesloten, is dat er 
géén waterdichte afspraken zijn gemaakt over het berechten 
van de oorlogsmisdadigers. Milosevic en Karadzic krijgen welis
waar geen politieke functies, maar van uitlevering aan het In
ternationale Gerechtshoflijkt geen sprake. 
Om dit soort conflicten in de toekomst te voorkomen, moeten de 
NAVO en de VN en de EU en de VN tot betere afstemming ko
men. We hebben nu gezien dat te veel overleg tussentijds het 
conflict alleen maar aanwakkert. Het concept van de Contact
groep, die lange tijd de onderhandelingen voerde met de strij
dende partijen, is in principe goed, maar functioneerde in deze 
situatie niét, omdat er teveel tegengestelde meningen waren. 

Dat is te voorkomen door in een veel vroeger stadium een alge
meen mandaat aan de uitvoerende organisatie te geven en één 
leider aan te wijzen. Dan zullen mogelijke sancties, of ze nu eco
nomisch of militair van aard zijn, meer effect hebben. Nu werd 
er mee gedreigd, maar veelal werden ze niet uitgevoerd. Het on
derscheid tussen de troepen die worden ingezet voor 'peace-kee
ping'(VN) en voor 'peace enforcement' (NAVO) moet helder zijn; 
deze hebben nu contraproduktief gewerkt. 
De internationale gemeenschap zal alert moeten blijven. Het 
conflict op de Balkan is niet uniek, ook in andere nieuwe, soci
aal-economisch zwakke Europese staten met een onvolgroeide 
democratie dreigen etnische conflicten uit te groeien tot oorlo
gen. Europa èn de VS zullen zich daar vroegtijdig mee moeten 
gaan bemoeien om een herhaling van zo'n oorlog te voorkomen. 
Daarnaast zal het 'menselijke' drama hopelijk een afschrikwek
kend voorbeeld zijn voor de diverse etnische groepen in Europa. 
Want hoe je het ook wendt of keert, er zullen nog wel een of twee 
generaties overheen gaan voordat de verhoudingen in Bosnië 
weer enigszins genormaliseerd zijn. Ik hoop en verwacht dat alle 
internationale krachten zich erop zullen richten om een derge
lijk drama elders in Europa of de wereld te voorkomen." (MvS) • 

Gewatteerde interventie 

In gesprek met Jan Geert Siccama 

, 'V olgens mij kan je vier lessen trekken uit de gang 
van zaken in Joegoslavië. De eerste les gaat over 
de timing van interventies. Interventies moet je 

preventief uitvoeren, als er nog geen sprake is van escalatie tot 
een gewapend conflict. De andere mogelijkheid is te intervenië
ren als de strijd tussen beide partijen is uitgewoed. Je moet niet 
ingrijpen als men volop aan het vechten is. Over dit uitgangs
punt is men het misschien internationaal wel eens, maar de col
lectieve besluitvorming in de VN-Veiligheidsraad duurt veel te 
lang om op het juiste moment te kunnen interveniëren. 
De tweede les is dat je duidelijke politieke doelstellingen moet 
hebben. Die hadden we niet en voorzover we ze hadden, werd er 
verschillend over gedacht. Er zijn maar weinig landen die eerlijk 
zeggen wat hun doelstellingen zijn. Ik heb drie jaar lang keer op 
keer gevraagd wat Nederland wilde bereiken, maar behalve alge
meenheden kwam er geen helder antwoord. 
Les drie houdt in dat er geen sprake mag zijn van tegenstrijdige 
mandaten. Ik druk me nu gematigd uit; het is een minimumeis. 
Het dwangkarakter in het akkoord van Dayton schept helder
heid, maar het is de vraag hoe onpartijdigheid zich laat vereni
gen met de wens van de Verenigde Staten het Bosnische leger te 
bewapenen. De Amerikanen geven ook al steun aan de Kroaten. 
Ze proberen een land bijeen te houden, terwijl tegelijkertijd op 

Geert Jan Siccama is hoofd van de afdeling onderzoek van instituut 
Clingendael en bijzonder hoogleraar internationale veiligheidsvraagstw.. 
ken aan de Universiteit van Utrecht. 

een militair machtsevenwicht wordt aangestuurd door het ver
sterken van twee legers. Ik denk niet dat de Bosnische Serviërs 
dit als onpartijdig zien. Als Holbrooke zegt: "De grootste verlie
zers zijn de Bosnische Serviërs", dan is dat niet bemoedigend. 
Een ander probleem biedt de verhouding tussen humanitaire 
hulp en humanitaire bescherming. Er is sprake van een NAVO
operatie met daarnaast een hoge commissaris van de VN voor ci
viele zaken. De afstemming tussen beide is niet geregeld. 
Zo kom ik bij les vier; er moeten heldere, eenduidige bevelstruc
turen zijn. Maar de militaire en de civiele leiding kunnen niet in 
één hand worden gelegd, want de NAVO zegt zich niet te willen 
bemoeien met humanitaire hulp. Hier voel ik wel iets voor, bij
voorbeeld het organiseren van verkiezingen is immers geen kern
taak van de NAVO. Verder moet je op de een of andere manier de 
Russen erbij betrekken en die willen niet rechtstreeks onder 
bevel van de NAVO opereren. Bovendien bestaan er veel ver
schillende opvattingen over de relatie tussen humanitaire hulp 
en humanitaire bescherming. Er spelen dilemma's als : moet je 
wachten met bombarderen wanneer er nog wordt onderhandeld? 
Of, omgekeerd: hoe krijg je het voedsel waar het zijn moet, zon
der militaire bescherming? Het botert niet zo tussen de militaire 
en de civiele organisaties. Er zijn competentieproblemen. 
De taakverdeling tussen de Verenigde Staten en Europa houdt in 
dat de militaire leiding bij de VS berust. De Europeanen hebben 
een civiele hoofdtaak. Clinton moest bij het akkoord van Dayton 
de termijn van een jaar noemen om het Congres mee te krijgen. 
Ik vrees dat de Amerikanen denken dat de Europeanen hun taak . 
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over een jaar over willen nemen. Dat kunnen ze niet. Ik ben 
bang dat de Amerikanen over een jaar weggaan, en het valt niet 
uit te sluiten dat je dan moet constateren dat de gevechtspauze 
is benut om op adem te komen en dat de oorlog weer begint. Als 
er geen vervanging komt voor de VS, kan de strijd immers weer 
losbarsten. 
Het opheffen van de onafhankelijkheid van Kosovo en Voivodina 
midden jaren tachtig heeft het interne machtsevenwicht in Joe
goslavië verstoord. Als de EG toen economische sancties had ge
troffen, was het conflict misschien op tijd gedempt. Later heeft 
de EU zich er te intensief mee bemoeid. Dit had bijbedoelingen: 
Van den Broek wilde Genscher laten zien dat er sprake was van 
een EU-identiteit op veiligheidsgebied. Maar de EU had niet de 
militaire middelen om de vrede af te dwingen. Dan kun je er be
ter buiten blijven en alleen humanitaire hulp verlenen. Suc
cesvol interveniëren had tot eind augustus '92 gekund met ac
ties uit de lucht. Ik heb nooit gepleit voor het massaal zenden 
van grondtroepen. De EU heeft een halfslachtige politiek ge
voerd van 'gewatteerde' interventie. Zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden. Dit heeft de zaak alleen maar verergerd; in 
het andere geval zou de oorlog eerder afgelopen zijn geweest en 
waren er minder slachtoffers gevallen. Ook het Vance Owen-

plan heeft geen kans gekregen, omdat men niet met militaire 
middelen de zaak kracht bij wilde zetten. De Fransen en de 
Britten waren tégen iedere militaire actie gericht tegen de Ser
viërs. 
Tot augUstus '92 was ik het eens met de VN-Veiligheidsraad dat 
er sprake was van een interstatelijk conflict, met Servië als 
agressor. In deze benadering paste interstatelijk georiënteerd 
beleid, zoals de eenzijdige sancties van de VN-Veiligheidsraad 
tegen Servië. Daarna is het interstatelijk gerichte beleid ver
mengd met intrastatelijk beleid. Deze vermenging is heel slecht; 
men heeft Bosnië-Herzegovina erkend, terwijl men het nooit als 
levensvatbaar heeft beschouwd. Het is bijna misdadig dat het 
wapenembargo toen toch werd voortgezet. 
Nu staat het intrastatelijk karakter voorop. Er is sprake van 
één staat Bosnië, maar dat is waarschijnlijk onhoudbaar. Het 
Servische deel splitst zich dan af en vormt Klein Joegoslavië. Er 
blijft dan een moslim rompstaat over, die eventueel wordt ver
deeld tussen Servië en Kroatië. Ik ben het met Bart Tromp eens 
dat de oorlog zelf heeft geleid tot etnische conflicten en niet om
gekeerd." (eK) . 

Iedereen is 'sadder and 
wiser' geworden 

I n gesprek met Laurens Jan Brinkhorst 

D e eerste en belangrijkste les die je kunt trekken uit 
het conflict in het voormalig Joegoslavië is, dat een 
politieke visie gepaard dient te gaan met de bereid

heid om militair in te grijpen. Als deze bereidheid ontbreekt, 
word je een speelbal van enge nationalisten, xenofoben en ande
re extremistische actoren in een conflict. Uiteindelijk ontbrak in 
het geval van Joegoslavië deze bereidheid en ik heb daar de vol
gende verklaring voor. Het is in hoge mate een generationele 
kwestie. We hebben thans te maken met de tweede generatie 
na de laatste grote oorlog in Europa, de Tweede Wereldoorlog. 
Deze generaties zijn vergeten wat het betekent om de eindver
antwoordelijkheid te nemen teneinde essentiële waarden te ver
dedigen. Deze eigen verantwoordelijkheid houdt in dat je in 
laatste instantie bereid zult zijn om je leven te geven ter verde
diging van deze essentiële waarden. Zij hebben dat nooit hoeven 
doen of ook maar hoeven overwegen, want zij hebben zich jaren
lang kunnen koesteren in de vermeende veiligheid van de 
NAVO. Hierdoor hebben deze generaties zich een houding van 
vrijblijvend pacifisme kunnen veroorloven. Dat is op zich heel 

u.uren. Jan BrinkJaorsl is lid van hel Europarlement voor D66 en U>fU ja,. 
renlang werbaam aU direcleur generaal milieu en IWCleaire veiligheid bij 
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Zaken, Tweedekamer-lid en fraclievoorziJter van D66. 

begrijpelijk, maar deze houding leidt wel tot het accepteren van 
vrede tegen elke prijs. Ik vind dit ,ook blijken uit de houding in 
Nederland tegenover de gang van zaken in Srebrenica. Het 
overheersende beeld was dat de Nederlandse militairen er 
koste wat het kost levend uit moesten komen. Daarvoor heeft 
men wel duizenden Moslims aan hun lot moeten overlaten. 
Gedurende de oorlog in Joegoslavië heeft al die tijd een discre
pantie bestaan tussen de politieke doelstellingen en de bereid
heid om militair in te grijpen. Het onderscheid tussen peace
keeping en peace-enforcing blijkt in de praktijk niet werkbaar. 
En hoe kun je nou militairen ongewapend de vrede laten bewa
ren tussen burgers die elkaar met alle mogelijke middelen naar 
het leven staan? Iedereen is wat dat betreft 'sadder and wiser' 
geworden. 
De crisis in Joegoslavië leert ons feitelijk dat ook in Europa een 
ordenend beginsel noodzakelijk is dat op militaire wijze krach
tig kan worden ondersteund. Er is in Europa nog geen sprake 
van een 'Pax America'. Geen van de nationale staten in Europa 
is in staat geweest ook maar iets in substantiële zin te onderne
men zoals het afdwingen van vredesonderhandelingen. Het 
conflict heeft heel duidelijk-gemaakt dat alleen een gezamenlijk 
optreden in EU-verband effect kan hebben op de strijdende par
tijen. En het is evenzeer duidelijk geworden dat er ondanks het 
Europese integratieproces van de laatste jaren geen echt 
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Europees buitenlands beleid tot stand is gekomen. Het Europese 
beleid wordt nog steeds bepaald door het nationale beleid van de 
lidstaten. De noodzaak van een gezamenlijk beleid wordt thans 

wel onderkend, maar de kansen op een echt Europees buiten
lands beleid hangen sterk af van de nationalistische ideeën van 
de lidstaten. En ik hoef in dit verband alleen maar te verwijzen 
naar de opvattingen binnen Groot Brittannië om enig enthousi
asme op voorhand te matigen. Maar zonder een eigen buiten
lands beleid van de Europese Unie zal men in Europees verband 
nooit kunnen ingrijpen in een conflict zoals dat in Joegoslavië. 
Ik meen dat de Europese Unie in een eerder stadium nog wel 
iets had kunnen doen. Men had binnen de Unie bijvoorbeeld in 
1989 de noodzaak van het aangaan van een associatieovereen
komst met Joegoslavië kunnen inzien. Een overeenkomst waar
mee men de economische omntwikkeling had kunnen stimule
ren door het openen van Europese markten voor de 'Joego
slaven'. Daarnaast had men veel eerder en veel meer financiële 
steun kunnen toezeggen. Maar dat is achteraf redeneren. Zes 
jaar geleden was het geo-politieke klimaat heel anders dan nu: 
Joegoslavië werd nog gezien rus een buffer tussen de Sovjet Unie 
en Europa, en als een ex-communistisch land met een geheel an
dere oriëntatie dan de landen in West-Europa. 
Het Vanee Owen-plan is destijds jammerlijk mislukt, maar het 
zou ook alleen kans van slagen hebben gehad als alledrie de par
tijen voordelen zouden hebben gezien bij het afsluiten van een 
akkoord in die periode. En dat was juist niet zo. Elke partij had 
redenen om het plan te verwerpen. De Serven waren aan de 
winnende hand en de verdeling zoals voorgesteld in het Vanee 

Owen-plan paste niet bij de realiteit van het slagveld op dat mo
ment. De Moslims hoopten dat het tij nog zou keren en dat bij
voorbeeld de VS zich in het conflict zouden mengen. En de Kro

aten wilden eerst de verliezen goedmaken die zij in het begin 
van de oorlog hadden geleden. Kortom, de tijd was nog niet rijp 
voor een akkoord. Misschien zou het plan wel aangenomen zijn 
als de VS zich nadrukkelijker achter het akkoord zouden hebben 
geschaard, zoals dat nu bij het akkoord van Dayton wel het ge
val is. 
Voor de toekomst van Bosnië zie ik zowel een somber als een op
timistisch scenario. Om met het eerste te beginnen voorzie ik de 
mogelijkheid dat in Sarajewo tussen de verschillende bevol
kingsgroepen een guerilla-strijd ontbrandt, waarbij de Bos
nische staat zich achter de moslimbevolking schaart, met alle 
gevolgen van dien. Maar het is ook mogelijk dat door de militai
re aanwezigheid van de VS en de EU, het financiële en economi
sche herstelprogramma en een eventueel aanbod van de EU om 
op termijn toe te kunnen treden tot de Europese Unie, er een 
gunstig klimaat voor vrede zal ontwikkelen. Door de wederop
bouw komt er opnieuw perspectief voor de mensen in het gebied 
en krijgt men ook het gevoel iets te verliezen te hebben als er 
weer een oorlog zou uitbreken. Wat de komende jaren gebeurt, 
zal beslissend zijn voor de ontwikkelingen op de langere termijn 
in deze regio. Daarbij moet bedacht worden dat Amerika zich 
maar voor één jaar zal binden en dat ook in Nederland geluiden 
opklinken om onze verplichtingen slechts op korte termijn te be
zien. Maar Rome werd niet in één dag gebouwd en in Joe
goslavië zal dat ook niet het geval zijn (A.V.) • 

Oude nummers van Idee 
kunt u nabestellen. 

Oude nummers van Idee (vanaÜ991) kunt u, indien ze nog voorradig zijn, altijd nabestellen. Van nummers die 
niet meer voorradig zijn kunt u fotokopieën bestellen, óók van een of meerdere artikelen uit zo'n nummer. 

RetzeHde geldt voor uitgaven in de reeksen Ideeën en SWB Cahier. 

Voor informatie en bestellingen kunt u telefonisch contact opnemen met de SWB 068, teL 070-356.60.68. 
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