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Het Midden-Oosten na de Golfcrisis 

SWB - Projectgroep 

D C-olfcrisis die op 2 augus
tus vorig jaar begon met de 
"'aak e inval in Koeweit 

he ft incrrijpende gevolgen VOOI' de si
tuatie in h t Midden-Oosten en daar
mee voor de betrekkingen van het 
West n met die regio. Na het ver
waaien van de eufode van de ovet'
winning blijkt et' een tweedeling te 
zijn ontslaan lussen enel'zijds staten 
(t'n groeperingen) dje telling hebben 

De Golfoorlog heeft de 
verhoudingen in het Midden
Oosten definiteif gewijzigd. 

het geding is. Deze worden daal'om in 
algemene termen geschetst, van het 
Westen, en Nededand in bijzonder. 
Op basis van een dergelijke inventa
risatie kan dan een strategie worden 
ontwikkeld waarin deze belangen het 
beste worden bevorderd. 
Onderstaande opsomming is in wille
keurige volgOl'de, 

Welke zijn de oogmerken 
van het buitenlands beleid 

dat D66 voorstaat ? 
Een analyse. 

genomen legen de Iraakse agressie en 
zij die, in verschillende mate, begrip 
haddrn VOOI' de Iraakse po itie. De Golfcri is doet ook zijn 
grvol<fen gelden voor de yt'aagstukken zoals die spelen 
voor clr Pal stijnen en de Koerden. 
11 1 i vOOl'alsnog niet te ovel'zien hoe de politieke verhou
dingen zich zullen uitkristalliset'en, ledet'e analyse van het 
Midden-Oo t n valt onverbiddelijk ten prooi aan die ene 
(' n. lantr factor in het gebied: de verandedijkheid. Toch 
hebb n zich zulke wijzigingen in de politieke constellatie 
voorgedaan, dat Nedel'land en de Twaalf nu zullen moeten 
beginnen, ok al i het voorlopig, met het formuleren van 
antwoord n op de Hagen die de nieuwe situatie aan ons 
1 It. Oe invloed die Nederland heeft op de ontwikkelingen 

i. weliswaar beperkt, maar mag ook niet al te zeer worden 
ondel"schat. Nederland zal in de tweede helft van dit jaat· 
al oorzilter' van de EG in staat moeten zijn kwesties op 
ti ~ agenda van de Twaalf te krijgen en in grotere mate het 
grm rn chapp lijke beleid mede vorm te geven, 

alulII'lijk doemen beperkingen op, zoals de gevoeligheid 
van de b lrekkingen met het Midden-Oosten, de complexi
lril van dl' matede en de verschillen van inzicht omtrent 
w n 'rlijke en mogclijke oplossingen, maar dat mag geen 
redrn zijn voor een schrikachtige houding. Dit artikel is 
hrdorld om de geesten, binnen en buiten D66, rijp te ma
krn VOOI' c n actieve en initiatiefrijkc op telling van de Ne
derlandse regCl'ing bij het opzetten van een het'nieuwd 
Midden-Oo t n beleid dat inspeelt op de veranderde situ
atie. 

e terse belangen in het Middelt-Oosten 

DoorIo r tu 
ding van de 
11ft M idd n-

en [rak en de anti-Irak coalitie ondel' lei
heeft wedel'om duidelijk gemaakt dat in 

o ten e n gl'Oot aantal Westerse belangen in 

Oit urtikel i.! eell ingekorte ell bewerkte versie vcm het rapport dat eell 
projectgroep van het wetellschappelijk bureau van D66 llitbracht ill 
m~ijl . ErtI~sto Braam en Ferd;nartd m;t schreven de tekst van het 
mpport. 

11 

Internationale rechtsorde en Men
senrechten 

Nederland heeft er, zeker als klein land, belang bij dat de 
internationale rechtsorde gewaarborgd is en de wereld niet 
vervalt tot anarchie waarbij slechts het recht van de sterk
ste geldt. Het begrip internationale rechtsorde dekt een 
mime lading: territoriale integriteit, de eerbiediging van 
mensenrechten, het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, 
non-interventie in binnenlandse aangelegenheden, de on
aanvaardbaarheid van het gebruik van geweld in de rela
ties tussen staten en meer van dergelijke begrippen vallen 
eronder. Het moge duidelijk zijn dat de Iraakse inval in 
Koeweit een schending inhield van de internationale 
rechtsorde, die desnoods met gebruikmaking van geweld 
hersteld mocht worden, In het bijzonder de Veiligheids
raad dient op basis van de haar in het VN-handvest toebe
deelde taak een belangrijke rol te spelen daar waar de in
ternationale vrede en veiligheid in het geding is, maar ook 
in het geval van een zogenaamde "humanitaire interven
tie", die een uitzondering vormt op het non-interventie be
ginsel. 
Heeft de internationale rechtsorde hoofdzakelijk betrek
king op de vet'houding tussen staten, het mensenrechten
vraagstuk heeft betrekking op het gedrag van de staat je
gen zijn but'gers. 
Het gebrek aan democratische structuren lijkt mede debet 
aan zowel de instabiliteit als de zorgwekkende mensen
rechtensituatie in vele landen in het Midden-Oosten. 
Met de zorgelijke situatie van met name de Koerden en 
Shi'iten in Irak en hen die naar de buurlanden zijn ge
vlucht, wordt manifest dat de aandacht voor mensenrech
ten en daadwerkelijke pogingen deze te verbeteren op ge
spannen voet staan met het non-interventie beginsel. 

Daarmee is nog niet gezegd dat de mensenrechten het 
moeten afleggen tegen dit beginsel. 
De humanitaire intet'ventie in noord-Irak vormt een door
braak in de tot dan toe geldende non-interventie doctrine. 
Er zou evenwel naal' gestreefd hebben moeten worden dat 
het militaire optreden in noord-Irak expliciet door de 
Veiligheidsraad wordt gesanctioneerd. 
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Veiligheid Europese staten en burgers 

Het Midden-Oosten is een brandhaard die aan Europa 
grenst. In de eerste plaats is het een Europees belang de 
veiligheid aan zijn zuid-oost flank te waarborgen. Dit 
wordt des te belangrijker naarmate de rakettechnologie en 
NBC-capaciteiten van de landen in het Midden-Oosten 
toenemen, terwijl Europa als gevolg van de Oost-West ont
spanning ontwapent. Voorts vormen extremistische groe
pel'ingen in het Midden-Oosten, al dan niet gestelmd door 
bepaalde regeringen, een potentiële bedreiging voor 
Europese staten en hun burgers. Het is in het belang van 
Europa te streven naar stabiele vel'houdingen teneinde de 
veiligheid van haar burgers te beschermen. 

Economische betrekkingen 

Twee-derde van de wereld-olievoolTaden liggen in het 
Midden-Oosten. De Europese economieën zijn dan ook in 
grote mate afhankelijk van olie-import uit de Golfregio. 
Stagnatie in de olietoevoer of de stijging van de olieprijs 
leiden wereldwijd tot econOlnische problemen in de we
reld. Dit belang heeft zeker een nadrukkelijke rol ge
speeld bij de alerte reactie van met name het Westen op de 
Iraakse inval in het olierijke Koeweit. 
Inmiddels heeft het in brand steken van de Koeweitse olie
bronnen tot een milieuramp van ongekende omvang geleid 
waarvan de gevolgen op lange termijn niet zijn te overzien. 
Hoewel dit nou niet direct onder de economische betrek
kingen valt, dient opgemerkt te worden dat waar mogelijk 
Nederland zijn expertise op het gebied van het bestrijden 
van milieurampen moet aanbieden aan de Golfstaten . 
Het Midden-Oosten is voorts een relevante afzetmal'kt 
voor EUl'opese produkten en diensten. Het is het verschil 
in welvaart tussen Europa en met name de Noord
Mrikaanse landen dat vanwege het verwachtingspatroon 
van de bevolking vooral in de Maghrib tot grote interne-
panningen leidt. De in het algemeen goed georganiseerde 

moslim-fundamentalisten weten munt te slaan uit deze on
vrede met de econOinische malaise. Bij de bevolking die 
aan de andere kant van de Middellandse Zee het rijke 
Europa ziet liggen, ontwaken latente anti-Westerse gevoe
lens. Dergelijke sentimenten worden overigens ook gevoed 
dOOl' de perceptie van het Westen als traditionele domi
nante macht in de regio. Een steeds groter wordend deel 
tracht naar het Westen te emigreren. De groep die daad
werkelijk Europa bereikt, komt veelal terecht in de onder
ste lagen van de maatschappij en zal in verhevigde mate te 
maken krijgen met de euJturele en politieke spanningen 
tu sen het Westen en de Arabische wereld. 

Hoofddoelstelling van het beleid 

Bovengenoemde belangen zijn het best te waarborgen in 
een situatie van tabiliteit, gebaseerd op een gewaarborgde 
rechtvaardigheid voor volken en individuen. Deze combi
natie is tevens de hoofddoelstelling van het D66 beleid ten 
aanzien van het Midden-Oosten. Het streven naar stabili
sering heeft maar al te vaak geleid tot Westerse steun aan 

dictatoriale regimes die weliswaar de rust weten te hand
haven, maal' tegelijkertijd de gerechtvaardigde aspiraties 
van volken, groepel'ingen en individuen met voeten tre
den. Anderzijds moet worden opgemerkt dat juist het in 
de pl'aktijk brengen van het recht op zelfbeschikking, 
zeker op korte termijn, grote instabiliteit in de regio kan 
veroorzaken. 
Het beleid van Nederland en de Twaalf zou zich (voorzo
ver dat niet al het geval is) in de eerste plaats dienen te 
richten op de gevolgen van de Golfcrisis, met name de hu
manitaire noodsituatie van de Iraakse vluchtelingen, de 
wederopbouw van Koeweit en het onder contl'Ole brengen 
van de milieuramp. Tevens dient een begin te worden ge
maakt met het gelijktijdig op gang brengen van enel'zijds 
een dialoog tussen Israël en de Palestijnen en anderzijds 
tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Het hierop 
volgende vredesproces zou waarborgen moeten scheppen 
VOOI' het Palestijnse zelfbeschikking recht en de gerecht
vaardigde ISl'aëlische veiligheidseisen. Het Golf-conflict en 
het Arabisch-Israëlisch conflict hebben we]jswaal' raak
vlakken, maal' kunnen in de praktijk beter in aparte fora 
behandeld wOl'den. Beide kwesties dienen evenwel met 
even grote voortvarendheid te wOI'den geattaqueerd. Op 
langere termijn zouden de Twaalf, in nauw overleg met de 
VS en waar mogelijk in het kader van de VN, een bijdrage 
dienen te leveren aan het wegnemen van een aantal andere 
onderliggende problemen, die de stabiliteit van de regio 
chronisch bedreigen. 
Deze instabiliteit wOl'dt vel'Oorzaakt door een groot aantal 
factoren, van de grote machtsverschillen en territoriale 
conflicten tot de ongelijke verdeling van de welvaart, de 
mensenrechten en het gebrek aan democratie. De inter
Arabische realiteit, het At'abisch-Israëli ch conflict zijn 
het meest spraakmakend. Op deze plaats wordt slechts in
gegaan op die problemen die wezenlijke consequenties 
hebben voor de verhouding tussen het westen en de landen 
in het Midden-Oosten. 

Bijdrage aan de gewenste oplossing: de korte termijn 

Het is nodig op korte termijn een aanvang te maken met 
het opzetten van een regionaal veiligheidssysteem , met 
name voor de Golfl'egi.o. Een aanzet daartoe is gegeven 
door de zogenaamde Groep van 8 (Egypte, Syrië, Saoedi
Arabië, Koeweit, Verenigde Arabische Emiritaten, Qatar, 
Bahrein en Oman) die in maart 1991 te Damascus een ak
koord hebben ondertekend inzake militaire bijstand (zie 
verder onder middellange tertnijn). Een aanvang i al ge
maakt met de wederopbouw van Koeweit. Indien nodig 
zou Nederland hieraan ook op milieu-technisch gebied een 
bijdrage kunnen leveren. Voorts is het noodzakelijk dat 
bij de Koeweitse regering wordt aangedrongen op het in 
gang zetten van een democratiseringsproces en een toler
ante behandeling van de Palestijnse en andere niet
Koeweitse bevolkingsgroepen. Op het Iraakse leiderschap 
dient druk te worden uitgeoefend om zijn bevolking in 
overeenstemming met de internationale humanitaire stan
daarden te behandelen. Dit geldt met name voor de 
Koerden in het Noorden en de Shi'iten in Zuid-Irak. In de 
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In Al-A 'mari Camp, Palestijenen. (Foto: Famo d'Amico). 

praktijk mag het handelsembargo tegen Irak niet worden 
opgeheven vOOl'dat op dit punt aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt. Op korte termijn dient te worden bevorderd dat 
er een dialoog tot stand komt tussen Palestijnen en Israël 
en ook de (regionale) Vredesconferentie van start gaat als 
eerste stappen in een vredesproces. Veel zal afhangen van 
de uitkomst van de huidige diplomatieke activiteiten van 
de VS en SU in het Midden-Oosten (zie voorts onder mid
dellange termijn). 
Eveneens op de korte termijn is het van belang dat de soci
aal-economische en mensenrechtensituatie in de Bezette 
Gebieden wordt verbeterd. Op sociaal-economisch gebied 
dienen de bestaande ontwikkelingsprogramma ' s van 
Nederland en de EG verder te worden uitgebreid. Doel 
van deze programma's is het verbeteren van het levenspeil 
van de bevolking in deze gebieden enerzijds en anderzijds 
een verdergaande radicalisering (met name fundamentalis
me), die het bereiken van een politieke oplossing alleen 
maar za] bemoeilijken, tegen te gaan. Economische hulp 
kan echter nooit een alternatief zijn voor een politieke op
lossing. De bescherming van de mensenrechten van de 
Palestijnse burgerbevolking in de Bezette Gebieden zou 
op basis van VR-Resolutie 681 beter gegarandeerd moeten 
worden. Nederland zou zich actief moeten inzetten voor 
een bijeenkomst van de Verdragssluitende partijen van de 
Vierde Geneefse Conventie op een daartoe geëigend mo-

ment. Laat een aantallal1den bij een kunnen komen om het 
idee verder uit te werken . Nederland lijkt hierbij een aan
gewezen kandidaat. De situatie in de Bezette Gebieden is 
explosief, en indien de uitvoering van de bestaande VR
resoluties niet actief ter hand wordt genomen, stelt het 
Westen zich bloot aan beschuldigingen uit de Arabische, 
Islamitische en Derde Wereld dat het met twee maten meet 
bij de uitvoering van VR-resoluties. Dit zou de geloofwaar
digheid van het VN-systeem aantasten. 

De middellange termijn 

In het Midden-Oosten speelt een veelheid van problemen 
naast elkaar en door elkaar heen. Momenteel wordt de 
meeste aandacht opgeëist door enerzijds de Golfcrisis, als
mede door de kwestie rond de Koerden, en door het Ara
bisch-Israëlisch conflict, inclusief de Palestijnse kwestie. 
Meer op de achtergrond spelen allerlei conflicten tussen en 
binnen de Arabische landen. Gedeeltelijk hebben deze 
problemen te maken met een moeizaam proces van "na
tionbuilding" binnen onnatuurlijke grenzen (conflicten 
over grensafbakening en interne machtsverdeling tussen 
etnische, tribale en religieuze groeperingen) . Daarnaast de 
problematiek een economische achtergrond: ongelijke ver
deling van de welvaart en (te) snelle bevolkingsgroei. Veel 
conflictstof ligt opgesloten in de oliewelvaart van relatief 

13 ----------------------------------
IDEE - JULI' 91 



dunbevolkte landen (Golfstaten, Libië) tegenover een ge
brek aan natuurlijke hulpbronnen in die landen die juist 
een grote bevolking (en bevolkingsgroei) hebben (Egypte, 
de overige Maghrihlanden). Deze economische problema
tiek heeft een destabiliserende uitwerking die door de emi
gratie ook steeds voelbaarder wordt in West-Europa. 
Voorts vormt het beheer van en de milieuvriendelijke om
gang met de schaarse watervoorraden in het Midden
Oosten een heikel probleem dat slechts door interstatelijk 
overleg kan worden opgelost. De economische en sociale 
problemen in een groot aantal landen, met name Syrië, 
Jordanië, Jt'ak, Egypte en Israël, worden verder versterkt 
door de torenhoge uitgaven voor defensie. Het "Peace 
Dividend" voor deze landen zou op dit gebied zeer aan
zienlijk zijn en zou een belangrijke beweegreden kunnen 
vormen voor een daadwerkelijke wil om tot een oplossing 
van conflicten te komen. 
De grootste uitdaging voor de wereldgemeenschap ligt op 
dit moment echter bij het vinden van een politieke oplos
sing voor minstens twee politielj:e kernproblemen van het 
Midden-Oosten. Op middellange termijn dienen twee 
kwesties te worden aangepakt, die weliswaar onderlinge
dwarsverbanden kennen, maar om pragmatische redenen 
beter apart kunnen worden behandeld: de nasleep van de 
Golfcrisis, inclusief de Koerden-kwestie en een oplossing 
van het Arabisch-Israëlisch conflict, inclusief de Pales
tijnse kwestie. 

De nasleep van de Golfcrisis 

In de praktijk is al een aanzet gegeven tot een regionale 
veiligheids tructuur door het "Pact van de Acht". De af
spraak komt erop neer dat een aanzienlijke troepenmacht 
van met name Egyptenaren en Syriërs voor onbepaalde 
tijd in Koeweit gelegerd zal bJjjven. Ovet'igens zijn de af
spraken van 8 maart jongstleden op losse schroeven 
komen te staan door de Egyptische aankondiging dat het 
alle militairen uit de Golf zal terugtrekken. Naast deze 
Arabische afspraken moeten ook de modaliteiten van een 
Westerse bijdrage aan het veiligheidsan'angement worden 
uitgewet·kt. Het lijkt min of meer vast te staan dat er geen 
westerse grondtroepen in het Midden-Oosten zullen blij
ven, maar wel maritierrie en luchtmachtondersteuning, 
wellicht aangevuld met gezamenlijke trainingen van met 
Arabische legers en "prepositioning" van wapens om snelle 
interventie van grondtroepen in de toekomst mogelijk te 
maken. Een al te zichtbare westerse militaire presentie 
bergt het gevaar in zich dat de Arabische landen zich 
onder curatele gesteld voelen, hetgeen de bestaande anti
We terse gevoelens verder kan aanwakkeren. 
Nog onopgelost is het probleem van de deelname van ande
re Arabische landen, alsmede Turkije en Iran, aan een re
gionale veiligheidsstructuur. Met name het laatste land 
voelt zich door de "Acht" buitengesloten, tenvijl Iran als 
gl"Ootste en potentieel sterkste land aan de Golf een belang
rijke rol meent te moeten spelen. Een volledig negeren van 
Iran zou een hypotheek leggen op de veiligheid van de re
gio. Als matigende factor en als tegenwicht tegen de in 
vloed van met name Iran en Syrië in de regio, is de rol van 

Egypte van groot belang. De Egyptische positie in een mo
gelijke veiligheidsstructuur verdient dan ook politieke on
dersteuning vanuit het Westen. Op het gebied van econo
mische samenwerking binnen de regio is de oprichting van 
een ontwikkelingsfonds door de "Acht" een goede aanzet 
tot een gestructureerde kapitaaloverdracht van de rijke 
oliestaten naar de minder bedeelde Arabische broeders. 
Het Fonds zou idealiter in de toekomst opengesteld moeten 
worden voor alle landen in de regio. 

Het systeem van de Verenigde Naties dat belangrijk is ge
weest in de Golfoorlog door middel van de resoluties van 
de Veiligheidsraad, zou ook in de periode na de oorlog een 
centrale rol moeten spelen. Op deze manier kan voorko
men worden dat mondiale actoren als de Sovjet-Unie en 
China zich buiten spel gezet voelen. Er gebeurt wel iets, de 
meest concrete bijdrage van de VN op het gebied van de 
handhaving van de vrede de Golf is het sturen van VN
waarnemers. 
De inmiddels gepleegde humanitaire interventie in Noord
Irak bleek noodzakeJjjk om de veiligheid van de vluchte
lingen te kunnen garanderen. De Nederlandse bijdrage 
lijkt een voorbeeld van een alert optreden. Een langere 
aanwezigheid van geallieerde troepen in noord-Irak 
(waaronder meer dan 1000 Nederlandet·s) zou expliciet 
door de VR moeten worden gesanctioneerd, aangezien 
VR-resolutie 688 (veroordeling behandeling Koerden) 
slechts een wankele basis biedt voor de militaire presentie. 
Om legitieme politieke en humanitaire redenen is een juri
dische kapstok gezocht voor het ingrijpen in noord-Irak. 
De interpretatie als zou resolutie 688 voldoende basis ver
schaffen voor de humanitaire interventie is echter juri
disch zeer zwak. De VN-bewakingstroepenmacht voor 
noord-Irak kan op basis van het Memorandum of 
Understanding, dat op 18 april tussen de VN en Bagdad is 
getekend, in noord-Irak worden gestationeerd. 
Meet· in het algemeen is het nodig te werken aan "contain
ment" van Irak totdat VR-resolutie 687 volledig is uitge
voerd. In deze resolutie is onder meer vastgelegd dat de 
Iraakse massavernietigingswapens onder internationaal 
toezicht dienen te worden vet'nietigd, evenals de raketten 
waarmee deze wapens worden ingezet. Tevens zou er toe
zicht moeten komen om te beletten dat het land in de toe
komst chemische, biologische of nucleaü'e wapens kan 
produceren. In dit kader dient echter ook aandacht te 
worden be teed aan de militaire opbouw van andere lan
den (Syrië) . 
Hoewel de meeste wapens door de vijf Permanente leden 
van de VR zijn geleverd, kan ook Nederland de hand in 
eigen boezem steken (Delft Instruments). Het wordt hoog 
tijd dat in Europees kader strikte regels worden uitge
werkt om conventionele wapenexport naar het Midden
Oosten aan banden te leggen, ook al zal dit bij een aantal 
landen van de Twaalf wellicht veel overtuigingskracht ver
gen. Met name het Amerikaanse initiatief van 28 mei 
jong tleden op het gebied van de wapenexportheperking 
hiertoe biedt interessante aanknopingspunten. Irak dient 
evenwel zo kor·t mogelijk apart behandeld te worden om 
onnodig lijden van de burgerbevolking tege':l te gaan en om 
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het land in staat te stellen weer interne stabiliteit te ver
krijgen en te beginnen aan de wederopbouw. Een voor
waarde voor de volledige herintegratie van Irak is de aan
wezigheid van een meer pluriforme regering die zich houdt 
aan de elementaire mensenrechten. Het embargo tegen 
Irak (VR-res. 661) moet als hefboom worden gebruikt om 
hervormingen binnen Irak te bewerkstelligen. 

De Koerden-kwestie 

Na afloop van de Golfoorlog en de daarmee gepaard gaan
de vet'nietiging van een groot deel van het Iraakse leger, is 
een aantal bevolkingsgroepen in opstand gekomen, met 
name de Koerden in het noorden en de Shi'iten in het zui
den van het land.1n de eerste plaats gaat de aandacht uit 
naar het enorme menselijke leed dat is VOot·tgekomen uit 
de massale vlucht van de Koerden in de t'ichting van de 
grenzen met Iran en Turkije. Inmiddels lijkt door een hu
manitaire interventie het ergste leed gelenigd. Maar als de 
Koerden naar hun oorspronkelijke woonplaatsen zijn te
ruggekeerd, zijn daarmee hun politieke problemen nog 
niet opgelost! 
Het zelfbeschikkingsrecht van het Koerdische volk dient 
centraal te staan. Dit zou gestalte kunnen krijgen in de 
vorm van regionale autonomie, waarnaar ook de belang
rijkste Koerdische organisaties streven en waarbinnen zij 
hun culturele rechten kunnen uitoefenen. Mocht echter in 
een latere fase blijken dat ook autonomie niet voldoet aan 
de aspiraties van de overgrote meerderheid van de 
Koerden, da:n moeten verdergaande vormen van zelfbe
schikking kunnen worden overwogen. 
In dit verband zal veel afhangen van de uitwerking van het 
akkoord tus en de Koerdenleiders Barzani en Talabani en 
Bagdad. Voor een dergelijk accoord, dat vanwege de onge
lijkheid van de gesprekspartners erom vraagt kritisch te 
worden bezien, zullen garanties van buitenaf nodig zijn. 
Dan kan voorkomen worden dat de geschiedenis van 1975 
zich herhaalt, toen Saddam eenzijdig een eerder akkoord 
opzegde. Zowel bij de terugkeer van de Koerden naar hun 
oorspronkelijke woonsteden, als bij de politieke oplossing 
van het Koerdische probleem, dient de VN in principe een 
leidende rol te spelen. Zodra de terugkeer van de Koerden 
door de VN afdoende kan worden gegarandeerd, kunnen 
de westerse troepen het noorden van Irak verlaten. Indien 
daarom verzocht, zou Nederland zeker een bijdrage aan 
de VN-presentie in positieve overweging moeten nemen. 

Het Arabisch-Israëlisch conflict 
en de Palestijnse kwestie 

Het Arabisch-Israëlisch conflict bestaat uit twee, nauw 
met elkaar verbonden, delen: het conflict tussen Israël en 
zijn Arabische buurlanden en de Palestijnse kwestie. Deze 
twee problemen dienen tegelijkertijd te worden aange
pakt, zoals ook de Regering Bush van plan is met haar zo
genaamde "two track approach". De basis voor de oplos
sing zijn Veiligheidsraadresoluties 242 en 338 en volgende, 
waarin het principe "land voor vrede" is vervat. Resolutie 
242 bevat zowel een oproep aan Israël om (de) gebieden 

bezet in 1967 te ontt'uimen, als een oproep aan de 
Arabische landen om de staat de oorlog beëindigen. 
Daarnaast bevestigt de resolutie het recht van iedere staat 
in de regio om te leven binnen veilige en erkende grenzen. 
Centraal in het Nederlandse beleid staan het zelfbeschik
kingsrecht van de Palestijnen en het Israëlische recht om 
te leven binnen veilige en erkende grenzen. Jeruzalem zou 
zowel voor Israëli's als voor Palestijnen kunnen fungeren 
als hoofdstad, indien beide partijen het hierover eens zou
den kunnen worden. Zoals is gebleken tijdens de reizen 
van Minister Baker tussen maart en mei, bestaat er over
eenstemming tussen de VS, Europa en de Arabische lan
den (en PLO) dat de VR-resoluties, en het daarin vervatte 
pdncipe "land voor vrede" de basis zijn voor de uiteinde
lijke t'egeling van het conflict. De Israëlische regering geeft 
echter sterk de indruk eerst bilaterale vredesakkoorden 
met de Arabische landen te willen sluiten zonder tegelij
kertijd uitzicht te bieden op een voor alle partijen aan
vaardbare invulling van het Palestijnse zelfbeschikkings
recht. 
Om partijen nader tot elkaar te brengen heeft Baker voor
gesteld dat er vertrouwenwekkende maatregelen worden 
genomen, waarbij hij ondermeer het stopzetten van het 
Israëlische nederzettingenheleid en het heropenen van de 
Palestijnse univet'siteiten heeft genoemd. Als echter niet 
snel een doorbraak wordt geforceerd door de VS, is het 
waarschijnlijk dat de "window of opportunity" zich weer 
zal sluiten. 
De vraag dringt zich dan op of en in hoeverre pressie op 
Israël aanvaardbaar is, waar er zo'n wereldwijde consen
sus bestaat over het kader van de oplossing (nl. res. 242). 
Een zorgvuldig gedoseerde en gerichte pressie lijkt ge
rechtvaardigd, indien zou blijken dat Israël het 
Vredesproces blokkeert. Eerdere voorbeelden van 
Europese pressie in het verleden zijn het uitstel van ratifi
catie van protocollen door het Europees Parlement, in re
actie op het bemoeilijken van de directe Palestijnse export 
en het opschorten van technische en wetenschappelijke sa
menwerking door de Europese Commissie in reactie op het 
gesloten houden van de Palestijnse universiteiten. Met 
name het provocerende nederzettingenheleid waardoor 
steeds meer voldongen feiten worden gecreëerd en het ge
sloten houden van bijna alle universiteiten zouden aanlei
ding moeten zijn om een dergelijke pressie te overwegen. 
Indien Israël bereid is zich flexibeler op te stellen in het 
vredesproces dan zou de EG Israël ook kunnen 'belonen' 
door bijvoorbeeld nadere associatie met de Gemeenschap, 
versoepeling van het handelsregime, of deelname aan 
Europese technologische programma's. 
Indien vrede tussen Israël en de Arabische landen werke
lijkheid zou worden, opent zich een veelheid aan mogelijk
heden voor regionale economische samenwerking. Israël 
zou met zijn uitstekende infrastructuur een belangrijke 
doorvoerhaven kunnen worden tussen Europa en de 
Arabische wereld. De industrie van Israël en de Arahische 
landen is grotendeels complementair, zodat alle partijen 
erop vooruit zouden gaan. Israël zou aangesloten kunnen 
worden op een regionaal electriciteitssysteem waarvoor 
uitgewerkte pl~nnen bestaan, waardoor produktiekosten 

-----------------------------------15-----------------------------------
IDEE· JULI '91 



zouden dalen en de exportpositie zou verbeteren. Ook op 
het gebied van de waterhuishouding zouden afspraken 
kunnen worden gemaakt waarvan beide zijden kunnen 
profiteren. In deze fase na de oplossing van de kernpro
blematiek in het Arabisch-Israëlische conflict, namelijk de 
Palestijnse kwestie en de veilige grenzen van Israël, zou de 
tijd rijp kunnen zijn voor de aanpak van een reeks veel
soortige problemen die de stabiliteit in het Midden-Oosten 
bedreigen, in een kader vergelijkbaar met de Conferentie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Op dit mo
ment valt nog moeilijk in te schatten hoe een CVSE-proces 
geconcretiseerd kan worden in het Midden-Oosten (zie ook 
onder lange termijn). Aparte aandacht zou dan ook be
steed kunnen worden aan een systeem voor wapenbeheer
sing in de regio. 

De situatie in Libanon lijkt langzaam maar zeker ten 
goede te kel'en, hoewel voorzicbtigheid geboden blijft. De 
Regering van President Hl'awi is, in overeenstemming van 
het akkool'd van Tau van september 1989, doende het 
staatsgezag uit te breiden door het leger delen van het land 
te laten overnemen die voorheen door milities werden ge
controleel·d. Het grootste obstakel is de aanwezigheid van 
buitenlandse troepen. Syrië heeft in principe ingestemd 
zijn troepen via een in het akkoord van Taif vastgelegd 
tijdspad uit Libanon terug te trekken. Bovendien is in mei 
1991 een akkoord gesloten over de normalisering van de 
bilaterale betrekkingen, waarbij wellicht (voor het eerst 
sinds de creatie van Libanon in 1920) ambassadeurs tus
sen beide landen zullen worden uitgewisseld. V001' de he
zetting van zuid-Libanon door Israël (in weerwil van een 
aantal VR-resoluties, met name res. 425), is nog geen op
lossing gevonden. De Regering in Beiroet eist het onmid
dellijke vertrek van de Israëlische troepen en overname 
van de "Veiligheidszone" door UNIFIL, maar Israël is van 
mening dat de bezetting nodig is voor de bescherming van 
zijn noordgrens. Syrië zal op zijn beurt zich niet volledig 
uit Libanon willen temgtrekken zolang Israël dit niet ook 
doet. Ook weigeren de PLO en de door Israël gecontro
leerde SLA de ontwapening van hun strijders in zuid
Libanon. 

De lange termijn 

Voor de lange termijn wordt hier en daar (met name in 
Zuid-Europese landen) het idee geopperd van een systeem 
in het Middellandse Zeegebied en in het Midden-Oosten 
naar het voorbeeld van het CVSE-mechanisme (Confe
rentie vooe Veiligheid en Samenwerking in Europa). 
Een dergelijke CVSM-MO zou zich bezighouden met de 
drie traditionele "volets" , veiligheid, samenwel'king en 
men enrechten. Voordeel van een dergelijke aanpak kan 
zijn dat de onderlinge samenhang van hij voorbeeld veilig
heidsproblemen en democratisering niet uit het oog wor
den verloren ("packagedeals"). 

Nadeel is weer het op één hoop gooien van alle problemen 
in een zeer uitgestrekte regio en het gevaar dat ze elkaars 
oplossing hemoeilijken. 

De rol van Nederland en de Twaalf: De Golf 

De Europese rol in een veiligheidssysteemvoor de Golf zal 
beperkt zijn. Veiligheidsarrangementen dienen vooral ge
dragen te worden door de landen in de regio. De VN zal 
wèl een leidende rol moeten blijven spelen in het vinden 
van een duurzame oplossing van het huidige conflict, 
onder meer door toe te zien op de volledige implementatie 
van VR-resolutie 687 (onder meer gt'ensmarkering, ont
manteling NBC-capaciteit en draagraketten) en door mid
del van de VN-waarnemersmacht langs de grens tussen 
Irak en Koeweit. 
De humanitaire interventie in Irak en de overname daar
van door VN-eenheden dient bij voorkeur onder een expli
ciet VR-mandaat te woeden gebracht. Het embargo tegen 
Irak kan niet worden opgeheven zolang geen aanzienlijke 
vooruitgang wordt geboekt in de uitvoering vanVR-resolu
tie 687 en op het gebied van de mensenrechten in Irak 
(onder meer res. 688).ln het algemeen zal Europa ertoe 
moeten bijdragen de wapenwedloop te beperken. Alleen 
een harde opstelling tegenover de wapenexport zal helpen. 

Het Arabisch-Israëlisch conflict 

De bal in het vredesproces ligt momenteel in het 
Amerikaanse kamp. De Europese rol zal dan ook voor de 
voorzienbare toekomst vooral gezocht moeten worden in 
het in de gewenste l'ichting bijsturen van Amerikaanse ini
tiatieven. De Twaalf dienen er naar te streven als co-spon
sor deel te nemen aan een eventuele vredesconferentie en 
ook voor de VN moet een 1'01 worden ingeruimd (geba
seerd op de Verklaringen van Madód). Nederland en de 
Twaalf zouden er bij de Arabische landen op aan moeten 
dringen bij wijze van vertrouwenwekkende maatregel de 
boycot tegen Israël op te heffen. Voorts zou Nederland 
zich moeten inspannen voor het intrekken van de "zionis
me=racisme" resolutie van de Algemene Vergadering van 
de VN teneinde het vertrouwen van Israël in de VN te her
stellen. Anderzijds zou het stopzetten van zowel de bouw 
van nederzettingen in de Bezette Gebieden, als het uitbrei
den van bestaande een vertrouwenwekkende maatregel 
van de kant van Israël zijn. 
De EG zou de bestaande samenwerking met de Arabische 
wereld (Euro-Arabische dialoog, EG-GCC samenwerking, 
Middellandse Zee beleid) verder kunnen verdiepen en uit
breiden . Op deze wijze kan wellicht de kloof tussen 
Europa en de Arabische wereld worden verkleind. 

De Palestijnse kwestie 

Centraal staat het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht, dat 
uiteindelijk mogelijk vorm kan krijgen in een onafhanke
lijke Palestijnse staat, al dan niet in confederatie met 
Jordanië, en tegelijk het Israëlische recht om te bestaan in 
vrede en veiligheid. Nederland zou zijn, ook tijdens de 
Golfoorlog weer gebleken, goede band met Israël kunnen 
gebruiken om te ijveren voor een dialoog tussen 
Palestijnen en Israëli's. Sterker dan in het verleden zou
den contacten tussen Israëlische en Palestijnse personen 
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en organisaties dienen te worden gestimuleerd, gefacili
teerd en gefmancierd. 
De Twaalf dienen ten aanzien van de Bezette Gebieden een 
beleid te volgen waarbij enerzijds druk wordt uitgeoefend 
op Israël om de toepasselijkheid van de Vierde Geneefse 
Conventie op de Bezette Gebieden te aanvaarden en de 
Conventie daadwerkelijk toe te passen (VR-res. 681, bij
eenkomst verdl'agssluitende partijen) en anderzijds de so
ciaal-economi che situatie te verbeteren door het uitbrei
den van de bestaande hulpprogramma's, mede via 
UNRW A. Meer specifiek zouden de Twaalf zorgvuldig ge
doseerde en gedchte pressie moeten uitoefenen om de slui
ting van de Palestijnse Universiteiten ongedaan te 
maken.Onlangs heeft de Europese Gemeenschap ECU 60 
miljoen ter beschikking gesteld voor de Bezette Gebieden. 
Gezien de schamele infrastructuur van deze gebieden is 
het niet eenvoudig dit bedrag verantwoord te besteden. 
Israël stelt echter politiek onaanvaardbare eisen voor de 
toelating van een EG-vertegenwoordiger in Oost-Jeru
zalem, zoals zijn accreditedng te Tel Aviv, hetgeen C1'ken
ning van de Israëlische soevereiniteit over de Bezette 
Gebieden zou betekenen. Dergelijke sociaal-economische 

maatregelen mogen overigens niet worden gezien als een 
alternatief voor een politieke oplossing maar als een ver
trouwenwekkende maatregel jegens de Palestijnse bevol
king. Mede om verdere politieke radicalisering te voorko
men die een dialoog met Israël schier onmogelijk zou 
maken . 

De Koerden 

Nederland en Twaalf dienen zich in te spannen om de 
Koerden bescherming van mensenrechten en cultut'ele 
rechten te garanderen . Het zelfbeschikkingsl'echt van de 
Koerden is evident, maar zou wellicht in een eerste fase 
beter in de vorm van regionale autonOinie binnen bestaan
de landsgrenzen gestalte kunnen krijgen, in gebieden 
waarin zij de overgrote meerderheid van de bevolking uit
maken. Nederland zou, zo mogelijk in het kader van de 
Twaalf, het autonomiestreven en de strijd voor minder
heidsrechten van de Koerden moeten ondersteunen. 
Overigens dient niet de eveneens erbarmelijke situatie van 
de Shi'iten in zuid-Irak uit het oog te worden verloren .• 
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