
Ooit zal HaroldWilson alleen nog 
maar worden herinnerd als de 
man die zei dat een week een 
lange periode is in de politiek. 
Met deze wetenschap schrijf ik 
dit commentaar op de onver
klaarde oorlog die het Noord-At
lantisch Bondgenootschap, inclu
sief de lidstaat Nederland, voert 
tegen Klein-Joegoslavië, maar ei
genlijk alleen tegen de deelstaat 
Servië. 

De kwestie Kosovo ze!J 
De kwestie Kosovo ontstond toen 
Servië en Montenegro tijdens de 
Eerste Balkanoorlog in 19 1 2 dit 
gebied op het Osmaanse Rijk ver
overden. De verovering ging ge
paard met een systematisch 
bloedbad onder de Albanese be
woners met als doel de etnische 
samenstelling van de bevolking te 
veranderen. 

Volgens de nationalistische 
Servische mythologie, net als zo
vele andere een constructie uit de 
negentiende eeuw, was Kosovo 
immers het erfland van de Ser
viërs. Daar had op 2 8 juni 1 3 8 9 de 
Slag op het Merelveld (Kosovo 
Polje) plaatsgevonden, waar de 
'Serviërs' onder vorst Lazar door 
de Turken waren verslagen: het 
einde van de middeleeuwse 'Ser
vische' staat, waarvan de belang
rijkste heiligdommen in Kosovo 
lagen. 

Dat in 1 9 1 2 het overgrote 
deel van de bevolking geen 
Serviër was, deed er niet toe. Blut 
und Boden, dat telde wel - nog 
steeds. 

Vanaf 19 1 3 heet Kosovo een inte
graal deel van Servië te zijn. Vol
gens de toen geldende Servische 
constitutie is Kosovo echter geen 
deel van de Servische staat uit 
gaan maken. Ook volkenrechte
lijk is dat nooit vastgelegd. Een 
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vredesverdrag tussen Servië en 
het Osmaanse Rijk, waarin het 
resultaat van de Balkan-oorlogen 
zou zijn geformaliseerd, is door 
het uitbreken van de Eerste We
reldoorlog nooit gesloten. 

Volkenrechtelijk is Kosovo 
vanaf I 9 1 8 beschouwd als deel 
van het toen geproclameerde Ko
ninkrijk der Serviërs, Kroaten en 
Slovenen, de officiële omschrij
ving van de nieuwe staat Joegosla
vië. 

Na de volkenrechtelijk dubi
euze inlijving bij Servië en later 
Joegoslavië is Kosovo altijd be
handeld als een veroverde kolo
nie, nooit als een evenwaardig 
deel van de staat. Het voornaam
ste oogmerk van de Joegoslavi
sche politiek in het interbellum 
ten aanzien van Kosovo wasSer
vische kolanisering van het ge
bied, ten koste van de oorspron
kelijke bewoners. De laatsten 
werd door de Joegoslavische au
toriteiten het lev~n zo zuur mo
gelijk gemaakt, tot en met land
onteigeningen die de bewoners 
welbewust te weinig land lieten 
om van te leven. 

Aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog sloot Joeg
oslavië zelfs een overeenkomst 
met Turkije om tienduizenden 
'Turken' (Albanese Kosovaren) 
naar Turkije te deporteren, een 
plan dat door het uitbreken van 
de oorlog werd verijdeld. 

Na de oorlog, onder het com
munistische regime, bleef Ko
sovo in feite een Servische kolo
nie. Hoewel Serviërs en Monte
negrijnen toen al minder dan 3 o 
procent van de bevolking uit
maakten, vervulden zij de over
grote meerderheid van de be
stuurlijke en administratieve 
functies. Pas bij de grondwetsher
ziening van 1974 kreeg Kosovo, 
net als de Vojvodina, een auto-



2o8 
s &..os '999 

nome status binnen de Joegoslavische Federatie, al 
werd het geen deelrepubliek. 

De ontbinding van deze federatie en de daarmee 
gepaard gaande oorlogen begonnen tien jaar gele
den, toen de Servische partijleider Milosevic de au
tonomie van Kosovo en de Vojvodina gewapender
hand afschafte en een bezettingsregime invoerde dat 
in Kosovo neerkwam op stelselmatige economische, 
culturele en politieke discriminatie van de Albanese 
Kosovaren. 

Dat het bijna tien jaar geduurd heeft voordat er 
gewapend verzet ontstond, is een wonder; een won
der dat voor een zeer groot deel moet worden toe
geschreven aan de strategie van geweldloos verzet 
die onder leiding van Ibrahim Rugova door de Alba
nese Kosovaren is gevolgd. 

Hoewel in hetWesten vanafhet begin onderkend 
werd dat Kosovo de gevaarlijkste brandhaard in 
voormalig Joegoslavië is, heeft de 'internationale ge
meenschap' - VN, OVSE, EU, NAVO, noem maar 
op - de kwestie genegeerd zolang de Albanese Koso
varen volhardden in een voorbeeldig en algemeen 
geweldloos verzet. 

Over het recente ingrijpen doordeNAvo zonder 
een mandaat van de Veiligheidsraad hebben verschil
lende volkenrechtsgeleerden en commentatoren 
zich verontwaardigd uitgelaten. Maar zij verhieven 
hun stem niet over het volledig falen van met name 
de v N toen het nog mogelijk was een vreedzame op
lossing van de kwestie te bewerkstelligen; toen daar
toe zelfs geen poging werd ondernomen. Al die 
jaren van vreedzaam verzet in Kosovo was het im 
mers mogelijk geweest een politieke regeling af te 
dwingen die neer had moeten komen op herstel van 
de autonome status van Kosovo en gelijkberechti
ging van zijn bewoners, nu niet binnen het oude 
Joegoslavië, maar als deel van de Klein-Joegoslavi
sche federatie Servië-Montenegro. 

De Akkoorden van Dayton, waarin niets over 
Kosovo werd bepaald, maakten in Kosovo definitief 
een eind aan de verwachting en illusie dat de 'inter
nationale gemeenschap' op zou treden tegen het 
Servische apartheidsregime. Daardoor kreeg het ge
wapend verzet - de al uithet begin van de jaren tach
tig daterende marxistisch-leninistisch-nationalisti
sche groeperingen, nu bekend als het u c K - voor 
het eerst wind in de zeilen. 

De oorlogen in voormalig Joegoslavië hadden voor
komen kunnen worden als de deelstaten akkoord 
waren gegaan met de constructie van een confedera-

tie, die zelfstandigheid en samenwerking met elkaar 
had gecombineerd. Twee keer vond een dergelijk 
plan vrijwel algehele instemming en twee keer is het 
door Milosevic en Servië getorpedeerd. De eerste 
keer in 1989-1990; toen ging het nog om onderling 
overleg. De tweede keer toen in oktober 1991 zo'n 
voorstel voor een confederatie van E G-onderhande
laar Lord Carrington door alle betrokkenen werd 
aanvaard. Behalve door Servië, dat zich echter ook 
niet bij onafhankelijkheid van de deelrepublieken 
wilde neerleggen. De oorlog in Kroatië ging dus 
door en die in Bosnië-Hercegovina volgde een jaar 
later. 

De oorlog in Kosovo had daarna voorkomen 
kunnen worden als Milosevic de niet-Servische be
volking van Servië - ongeveer 3 o procent, waarvan 
de niet-Servische Kosovaren de grootste groep vor
men - als gelijkberechtigde staatsburgers van Klein
Joegoslavië had behandeld. 

Door de toestand in Kosovo jarenlang te nege
ren, hebben de 'internationale gemeenschap' en 'het 
Westen' Milosevic niet alleen stilzwijgend gestijfd in 
zijn politiek van onderdrukking, maar er ook aan 
meegewerkt dat een politieke regeling binnen het 
staatsverband van Klein-Joegoslavië steeds minder 
realistisch werd. 

Buitenlandse consequenties 

De gewelddadige reactie van het regime Milosevic 
op de eerste grotere acties van het u c K was buiten 
proportie en bewees eens te meer dat het de Koso
varen niet als burgers van Servië beschouwde. Als 
reactie kreeg het u c K meer steun voor zijn streven 
naar een onafhankelijk Kosovo; eerder sprak bij een 
referendum dat de Albanese Kosovaren zelf organi
seerden de overgrote meerderheid zich al vóór onaf
hankelijkheid uit. 

Een onafhankelijk Kosovo is echter niet alleen 
voor Milosevic onaanvaardbaar. Een onafhankelijk 
Kosovo zou alweer een nieuwe ministaat - Kosovo is 
net twee keer Gelderland - op de Balkan in het leven 
roepen, gefundeerd op het dubieuze uitgangspunt 
van etnische identiteit en homogeniteit. Onafhanke
lijkheid zou naar het zich laat aanzien ook niet meer 
zijn dan een tussenstap naar aansluiting van Kosovo 
bij Albanië. 

Zo'n 'Groot-Albanië' was een verstandige con
structie geweest toen de grote mogendheden na de 
Balkan-oorlogen aan het Albanese nationalisme te
gemoet kwamen en Albanië creëerden, maar Ko
sovo aan Servië lieten. 
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Nu zou de vorming van een 'Groot-Albanië', zo 
verwacht men, een destructieve werking uitoefenen 
op Macedonië, de enige deelrepubliek van voorma
lig Joegoslavië die niet bij of na onafhankelijkheid 
door grootscheeps geweld van binnen of buiten is 
getroffen. Tot nu toe: een aanzienlijke minderheid 
van Albanese Macedoniërs, of zo men wil, Macedo
nische Albanezen, streeft naar politieke en culturele 
autonomie, een streven dat bij de vorming van een 
Groot-Albanië zonder twijfel zal veranderen in het 
zoeken van aansluiting bij de nieuwe staat. Dit zou 
echter de ondergang van Macedonië betekenen en 
zijn mogelijke opdeling tussen Griekenland, Bulga
rije en Servië. In de diplomatie van de achttiende 
eeuw werd zo'n deling gezien als oplossing van het 
probleem. Nu is zij ondenkbaar, behalve als argu
ment voor verdere politieke destabilisatie van de 
regio. 

N6g een etnisch homogene staat op de Balkan is, 
kortom, een internationale nachtmerrie. Die nacht
merrie is alleen te voorkomen als het regime van 
Milosevic verdwijnt, een nieuwe regering niet lan
ger op Servisch-nationalistische leest is geschoeid en 
minderheden in Klein-Joegoslavië (nogmaals: bijna 
een derde van de bevolking) als volwaardige staats
burgers worden beschouwd. Dit is echter niet meer 
dan een mooie droom. De minst slechte uitkomst is 
daarom een informeel internationaal protectoraat 
over Kosovo, dat echter veel langer dan de drie jaar 
zal duren, waarin het Akkoord van Rambouillet 
voorzag. 

Westers optreden 
De recente politiek van het Westen ten opzichte van 
Kosovo is een herhaling van het Bosnische patroon. 
Netals in Bosnië is er veel te laat ingegrepen. Net als 
toen is het uiteindelijke politieke doel van de in
greep onduidelijk. 

In oktober vorig jaar bereikte Richard Hol
brooke - onder dreiging van NAvo-luchtaanvallen 
met Milosevic een akkoord. Dit betroflouter huma
nitaire doelstellingen. De tweehonderdduizend 
niet-Servische Kosovaren die toen al verjaagd en ge
vlucht waren moesten v66r de winter kunnen te
rugkeren naar hun vaak door Servische eenheden 
verwoeste huizen, om voedselvoorziening en andere 
hulpverlening aan deze vluchtelingen mogelijk te 
maken. 

" Volgens een vertrouwd patroon begon Milosevic 
de overeenkomst al aan zijn laars te lappen, nog 
voordat de inkt van de ondertekening droog kon 

zijn. In plaats van zijn troepen uit Kosovo terug te 
trekken, voerde Milosevic hun sterkte op en begon 
aan een grootscheepse operatie ('Hoefijzer') om de 
Kosovaren van huis en haard te verdrijven. Tweedui
zend ongewapende OVSE-waarnemers, beschermd 
door het luchtwapen van de NA vo en een gewa
pende macht buiten Kosovo, ten spijt. 

Een grootscheepse operatie, maar wel zorgvul
dig gedoseerd. Eén van de lessen uit de Bosnische 
oorlog was immers deze: de 'internationale ge
meenschap' kan er jarenlang mee leven als er elke 
dag verspreid over stad en land burgers worden ver
moord, zolang het er maar niet vijftig of zestig tege
lijk op een markt in Sarajevo zijn. Een Servische di
plomaat vatte de Servische strategie in Kosovo eind 
vorig jaar tegenover NAVO-secretaris-generaal Ja
vier Solana pesterig als volgt samen: 'One village a 
day, keeps NATO away'. 

Een half jaar - inderdaad, na het bloedbad in 
Racak, bijna vijftig doden - later volgden de onder
handelingen in Rambouillet. Het voornaamste ver
schil met het akkoord dat Holbrooke in oktober had 
gesloten, was de 'eis dat ditmaal een NAvo-garni
zoen in Kosovo op de naleving ervan zou toezien. 
Deze eis weigerde Belgrado in te willigen. Vanzelf
sprekend was de eis een inbreuk op de Servische 
soevereiniteit. Na alle afspraken die .Milosevic niet is 
nagekomen sinds hij de oorlogen in voormalig Joeg
oslavië acht jaar geleden begon, zou ik echter geen 
ander instrument weten om nakoming van de over
eenkomst te garanderen. 

Daarna was diplomatie een gepasseerd station. 
Voor de NAVo-lidstaten was de keus toen: militaire 
middelen gebruiken om hun dreigementen waar te 
maken of Milosevic zijn gang laten gaan. Dit laatste 
zou niet alleen ten koste van de niet-Servische Koso
varen zijn gegaan. De geloofwaardigheid van de 
NAVO zou dan zijn teruggebracht tot die van de op
vliegende Glendower die in Shakespeare's Hendrik IV 
opschept dat hij uit de diepte geesten op kan roepen, 
waarop Hotspur informeert: 'Dat geloof ik graag, 
maar komen zij dan ook?' 

In dit opzicht gaat het hier om een reprise van 
Bosnië, toen de NAVO pas gewapenderhand optrad 
op het moment dat de eigen relevantie, en misschien 
wel het eigen overleven, op het spel stond. Het 
Bondgenootschap koos deze keer voor een beperkte 
militaire luchtacti~ en maakte dat luidruchtig be
kend, waardoor het effect ervan al bij voorbaat was 
geminimaliseerd. Ook als gevechtshandelingen zijn 
begonnen, is de dreiging van onbenoemd geweld 
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immers effectiever dan de daadwerkelijke toepas
sing ervan. 

Milosevic liet zijn terreurcampagne van een dorp 
per dag varen. Onder aanvoering van een nieuw gar
nituur generaals ging zijn leger over tot het uit
moorden en verjagen van de niet-Servische bevol
king van Kosovo volgens langdurig voorbereide 
plannen en volgens hetzelfde patroon op grond 
waarvan het ongehinderd zo'n 2oo.ooo Bosniërs 
tussen 199 2 en 199.) heeft kunnen afslachten. 

(Het zogenaamde Bosnisch-Servische leger werd 
vanuit Belgrado geleid, ook bij de operatie tegen 
Srebrenica; generaal Mladic c.s. waren en zijn offi
cieren van het Klein-Joegoslavische leger. In de pu
blieke opinie van het Westen overheerst echter nog 
steeds een romantisering en Den DoolaardiserinB van 
de Balkan, waarin niet beseft wordt dat het hier gaat 
om grootschalige en zorgvuldig geplande logistieke 
en militaire operaties van de Servische autoriteiten 
en strijdkrachten, niet om op eigen houtje opere
rende 'bendes' die zijn geïnspireerd door 'ancient 
hatreds' .) 

Volgens dit schema verdrijven Milosevic' gewil
lige beulen nu een kleine twee miljoen mensen van 
huis en haard omdat ze een verkeerde achternaam of 
godsdienst hebben; bestelen, vermoorden en ver
krachten hen - een even daverend als schril slotak
koord van de gruwelijke twintigste eeuw in Europa. 

Misschien was anders ook wel gebleken dat de 
beperkte militaire luchtactie als instrument van po
litiek in een geval als dit niet werkt. Door zijn poli
tiek van exterminatie heeft Milosevic het conflict 
echter van karakter veranderd. Een compromis over 
Kosovo, zoals voorzien in Rambouillet, is onmoge
lijk geworden. Er is geen sprake van dat de verjaagde 
Kosovaren terug kunnen keren onder Servisch be
stuur. Milosevic kan zich ook niet meer achter een 
Karadzic of Mladic verschuilen, als het gaat om de 
verantwoordelijkheid voor wat het Klein-Joegosla
vische leger en de Servische vrijkorpsen in Kosovo 
aanrichten . Hij is va banque gaan spelen, in de hoop 
zijn tegenstanders tot opgeven te dwingen, want 
vrienden heeft Belgrado niet, buiten Saddam Hoes
sein. 

Al jaren lang bestaat er een verholen verbinding tus
sen Slobodan Milosevic en Saddam Hoessein. De 
twee politieke paria's spiegelen zich aan elkaar, nog 
afgezien van het feit dat zij elkaar ook daadwerkelijk 
steunen: graan en wapens uit Servië tegen olie uit 
Irak. 

Acht jaar geleden is Saddam Hoessein militair 
vernietigend verslagen. Eerst hebben de geallieer
den zijn legers en infrastructuur vijf weken vanuit de 
lucht aangevallen. Vervolgens zijn zij als een stoom
wals in honderd uur heen gerold over wat daarvoor 
de vierde krijgsmacht ter wereld heette te zijn. De 
'moeder van alle oorlogen' eindigde in een verplet
terende nederlaag voor Saddam Hoessein. Maar acht 
jaar later is hij nog steeds de baas in Irak. 

De overwinnaars vonden het beter hem toch 
maar aan de macht te laten, omdat anders de kunst
matige staat Irak uiteen zou vallen, wat op een of an
dere manier een ramp voor de beschaafde wereld in 
schijnt te houden. 

Net als Saddam Hoessein is Slobodan Milosevic 
steeds beschouwd als een factor die de stabiliteit in 
de regio verzekert. Dat Mladic en Karadzic maar 
niet te pakken zijn om als verdachten van oorlogs
misdaden voorgeleid te worden in Den Haag, staat 
niet los van het feit dat zij de directe betrokkenheid 
van Milosevic bij oorlogsmisdaden als Srebrenica 
zouden kunnen bevestigen. 

De laatste heeft van Saddam Hoessein geleerd dat 
je een luchtoffensiefbest uit kunt zitten, zeker als dit 
niet gepaard gaat met de dreiging van landstrijd
krachten. In de publieke opinie wordt immers een 
eigenaardige grens getrokken, volgens welke een 
moderne luchtoorlog geen echte oorlog is, maar een 
computerspel waar je naar kijkt. Oorlog begint pas 
bij 'grondtroepen' (landstrijdkrachten). Ook met 
moderne middelen kost een luchtoffensief echter 
tijd en moeite en wordt het ontregeld door slecht 
weer. Hoe langer het duurt, hoe groter de hoop dat 
deN AVO-coalitie uiteenvalt. 

Vanaf het begin van deze operatie zitten de logica 
van de oorlog en de logica van de politiek elkaar in 
de weg, omdat de NAVo-lidstaten geen duidelijk 
doel aan de militaire acties hebben gesteld. 

Het luchtoffensief vandeN AVO is inmiddels ver
anderd van een tactisch middel om Milosevic te 
laten inbinden tot een strategische aanval met als 
doel de gevechtskracht van de Klein-Joegoslavische 
strijdkrachten te minimaliseren, als voorbereiding 
op een militair onvermijdelijk offensief van NAVO
landstrijdkrachten. 

Alles wijst erop dat de voorbereidingen daartoe 
in volle gang zijn. Maar de lidstaten brengen het 
maar niet op hun oorlogsdoel duidelijk te defmië
ren. De enige die dat tot nu toe heeft gedaan is de 
Britse premier, Tony Blair. Hij proclameerde dat het 
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minimale oorlogsdoel van de acties is de veilige te
rugkeer en de compensatie van de vluchtelingen, 
onder bescherming van een internationale troepen
macht en hij sloot verdere onderhandelingen met 
Milosevic uit. Hij heeft gelijk. 

De lidstaten vandeN AVO moeten duidelijk ma
ken dat zij niet bezig zijn met de risicoloze bestrij
ding van etnisch kattekwaad, maar koste wat kost 
een eind zullen rnaken aan dit Srebrenica in het araot 
en het regime dat daar verantwoordelijk voor is. 

Maar op de topconferentie in Washington bij de 
viering van het vijftigjarig bestaan van het Bondge
nootschap, is Blair niet gevolgd. De lidstaten hebben 
daar de kans gemist een heldere politieke doelstel
ling voor hun militaire acties te formuleren, zowel 
tegenover hun burgers al tegenover Servië. Dat is 
politiek een blunder van jewelste, die de NA v o niet 
alleen zuur zal opbreken, maar die ook het gekozen 
middel van de beperkte luchtactie steeds minder ef
fectief maakt. 

De scheiding tussen luchtoorlog en landoorlog is 
vanuit militair gezichtspunt immers onzinnig, al was 
het alleen maar omdat wanneer het luchtoffensief 
niet langer beperkt blijft tot statische doelen, maar 
ook wordt gericht op tanks, troepen en artillerie, 
waarnemers op de grond noodzakelijk zijn om zulke 
doelen te verkennen en, alsforward air controller, aan 
aanvallende vliegtuigen de weg te wijzen. Naar ver
luidt zijn zulke commando-eenheden (zoals teams 
van de Britse SAS) overigens al actief in Kosovo. 

Waar het oorspronkelijke scenario (Rarnbouil
let) voorzag in de stationering van bijna dertigdui
zend man NAVO-troepen in Kosovo, is het onbegrij
pelijk dat niet allang is begonnen met het overbren
gen van zulke eenheden naar Albanië en Macedonië. 

Daarnaast luidt de grote les die in Bosnië-Her
cegovina is geleerd dat militair n alleen maar in staat 
zijn de vrede te bewaren als zij die ook kunnen af
dwingen. 

Aan NAVo-zijde worden de problemen van het 
aanvoeren van zo'n troepenmacht overdreven, ten
zij er iets mis is met de pretenties van het Bondge
nootschap. Als het overbrengen van substantiële 
eenheden werkelijk maanden duurt, waarom be
staat er dan een Rapid Reaction Corps met luchtmo
biele eenheden (inclusief de Nederlandse brigade), 
dat verondersteld wordt bij een crisis snel t~r plaatse 
te zijn? Is er niet iets mis met de defensiepolitiek van 
de Europese lidstaten als de helft van de parate troe
pen in Europa doorTurkije wordt geleverd? 

De positie van Rusland 
En Rusland dan? De Slavische broederschap is histo
risch en feitelijk een rare fantasie - getuige het feit 
dat geen andere Slavische staat het voor Servië op
neemt - en geostrategisch is het niet van belang ont
bloot dat Rusland veel verder van Kosovo en Servië 
is gelegen dan Nederland. Jeltsin is niet zo erg in 
wodka geweekt dat hij vergeten is hoe Milosevic in
dertijd openlijk de mislukte staatsgreep tegen hem 
steunde. 

Rusland is niet geïnteresseerd in Servië en het 
heeft er ook niets te vertellen, iets wat de recente 
bemoeienis van Rusland met (Klein)Joegoslavië 
heeft gedemonstreerd . Militair is het nauwelijks in 
staat zijn bijdrage aan de stabilisatiemacht in Bosnië
Hercegovina - ik meen ter grootte van een batal
jon - overeind te houden. 

Wat Rusland dwars zit is zijn politieke en econo
mische irrelevantie. Daar moet het Westen verstan
dig mee omgaan, maar het is een illusie te menen dat 
Rusland een zelfstandige rol als bemiddelaar in deze 
oorlog kan spelen. Het beschikt over geen enkel 
middel om Servië onder druk te zetten, behalve on
betaalde gasrekeningen. Deze vallen echter weg 
tegen de omvang van verhoopte kredieten uit, en 
uitstaande schulden aan het Westen. 

De Vereniade Naties 
De Verenigde Naties? De NAVO ging niet alleen voor 
het eerst in zijn geschiedenis tot oorlogvoering over, 
maar deed dat ook zonder mandaat van de Veilig
heidsraad van de VN. De NAVO beriep zich wel, 
overeenkomstig het Verdrag van Washington, op de 
algemene uitgangspunten van de VN en op resoluties 
van de Veiligheidsraad terzake van Kosovo. 

Een mandaat van de Veiligheidsraad - zoals bij de 
overdracht aan de NAVO van de uitvoering van de 
Akkoorden van Dayton was verkieslijk geweest. De 
Kwestie-Kosovo bracht echter twee ingebouwde te
korten van het VN-systeem (nog eens) aan het licht. 
Het eerste is dat de v N, en ook het belangrijkste 
orgaan, de Veiligheidsraad, en dan daarvan weer de 
vijf permanente leden, niet is samengesteld uit con
stitutioneel-democratische staten, die los van eigen 
nationale belangen besluiten. Het tweede is dat de 
twee uitgangspunten van het v N -systeem, de soeve
reiniteit van staten en de naleving van mensenrech
ten, met elkaar kunnen botsen zonder dat daar een 
aanvaarde oplossing voor is. 

In dit geval is het VN-systeern in feite buiten wer
king gesteld door de Volksrepubliek China, die in fe-
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bruari weigerde het mandaat voor de stabilisatie
macht van de v N in Macedonië te verlengen, nota
bene zo ongeveer de enige VN-operatie in voormalig 
Joegoslavië die een onverbloemd succes is geweest en 
het enige voorbeeld tot nu toe van effectief preven
tief ingrijpen. China maakte van zijn positie als per
manent lid misbruik om een particulier akkefietje 
met de regering van Macedonië te vereffenen. 
Daarna stond vast dat de Veiligheidsraad inzake Ko
sovo was lam gelegd, omdat Rusland en China elk op
treden tegen Milosevic met een veto zouden treffen. 

Uiteindelijk ging het bij de beslissing van de 
NA va-lidstaten om de keus tussen legaliteit en legi
timiteit. De zaak waar het hier om gaat, wettigt dat. 
Dat een staat ongestoord een deel van zijn burgers 
kan bestelen, vermoorden, verkrachten en verdrij
ven is een te hoge prijs om te betalen voor de legali
teit van het v N-systeem. 

Dat die prijs in sommige gevallen al betaald is 
zoals bij de massamoorden in Rwanda, waartegen de 
VN niet optrad, ondanks de uitvoerige en tijdige 
waarschuwingen van de commandant van de VN
vredestroepen, de Canadese generaal Romeo Dal
laire, dat het bloedbad volop in voorbereiding was 
maar met een geringe inspanning van de zijde van de 
v N in de kiem kon worden gesmoord - is dat een 
reden om nu ook maar niks te doen? Dat niet alle 
schurkenstreken ter wereld kunnen worden be
straft, is geen argument om in dit geval niet op te tre
den, tenzij men zich bij de liefhebbers van hetfiat 
Justitia, pereat mundus (laat er recht geschieden, ook al 
vergaat de wereld) schaart, ook al is Justitia hier een 
wel heel dubieus begrip. 

Tenslotte Nederland. Dat heeft zonder mankeren 
ingestemd met de onverklaarde oorlog tegen Klein
Joegoslavië. Volgens een patroon waarop 'paars' zo
langzamerhand het patent heeft, is deze grote en 
omineuze politieke beslissing voorgesteld als de on
vermijdelijke technische implicatie van een hele 

hoop eerder genomen kleinere beslissingen, die 
eigenlijk ook niet de moeite van een politiek en pu
bliek debat waard waren - vergelijk de wijze waarop 
de uitbreiding van de NA vo en de toetreding tot de 
EMugedepolitiseerd zijn. 

Terwijl de Amerikaanse president en Britse en 
Duitse regeringsleiders op de televisie verschenen 
om de burgers uit te leggen wat hier aan de hand was 
en wat er gedaan moest worden, zweeg de Neder
landse minister-president en informeerde de minis
ter van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer op een 
wijze alsofhij zijn eigen ambtenaar was. 

Ook in partijverband was het wenselijk geweest 
als de instemming met de keuze voor oorlog, de ar
gumentatie om in dit geval noodrecht voor volken
recht te laten gaan en de bepaling van doelstellingen 
en consequenties van deze operatie door de voorlie
den der PvdA uitvoeriger in eigen kring en in de pu
blieke arena uiteen was gezet. 

· Oorlog is het ergste waartoe een staat kan beslui
ten. Van degenen die daartoe besluiten vereist dit 
een argumentatie die zowel degenen die het vuile 
werk opknappen steunt, ook al worden zij niet ver
ondersteld te sneuvelen, als de staatsburgers er in 
grote meerderheid van overtuigt dat het niet anders 
kan als zo. In dit opzicht is het kabinet tot nu toe ern
stig tekort geschoten. 

Daarnaast geldt dat de kwestie Kosovo de lo
pende discussie over de Nederlandse defensiepoli
tiek niet onberoerd kan laten, evenmin als de in het 
regeerakkoord voorziene nieuwe bezuinigingen op 
de defensiebegroting. Ook hier laat de regering het 
afweten. Voor een 'varkenscrisis', grotendeels het 
gevolg van het onverantwoordelijk opereren van 
geldbeluste varkenshouders, stelde een vorig kabi
net, als ik het goed uitreken, meer belastinggeld be
schikbaar dan het huidige op defensie wil bezuini
gen. 
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