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Aan de leden van de Partij van de Arbeid.

Het voor u liggende rapport Vreedzaam Veilig is het resultaat van
de werkzaamheden van de door het partijbestuur ingestelde pro-
jectgroep ‘Internationale vrede en veiligheid’ onder voorzitter-
schap van Nico Schrijver.

Het is een mooi rapport geworden over een belangrijk onderwerp.
Het schetst een nieuwe visie op sociaal-democratische internatio-
nale politiek in deze snel veranderende wereld. Voor een van
oudsher internationalistische partij als de Partij van de Arbeid
komt die nieuwe visie zeer gelegen. 

Na de val van de Berlijnse muur (1989) en meer recent de terro-
ristische aanslagen op onder meer het World Trade Center in New
York (2001) is de internationale veiligheidssituatie drastisch
gewijzigd. Binnenlandse en buitenlandse veiligheidskwesties zijn
in toenemende mate met elkaar vervlochten geraakt. Fundamen-
tele veranderingen als globalisering en migratie hebben dit ver-
schijnsel nog eens versterkt. 

Dit rapport stelt op basis van een grondige analyse een integrale
benadering van veiligheid voor, waarin de veiligheid van mensen
(en niet in de eerste plaats van staten) centraal staat. Een brede
nationale en internationale veiligheidsagenda houdt onder meer
in: armoedebestrijding, het bestrijden van uitsluiting, toegang tot
publieke voorzieningen, goede preventie, een solide rechtsstaat
en respect voor mensenrechten. Maar het betekent bijvoorbeeld
ook: geen genade voor terrorisme en internationale misdaad,
bereidheid tot gebruik van geweld als uiterste redmiddel, hervor-
ming van de Verenigde Naties en geen verdere bezuinigingen op
de defensiebegroting.
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beginselen, wil de Partij van de Arbeid een actieve bijdrage leve-
ren aan een vreedzame en veilige wereld voor iedereen. 

Daarom heeft het partijbestuur aan de projectgroep internationa-
le vrede en veiligheid het volgende gevraagd: 
• het ontwikkelen van een nieuwe progressieve koers in de inter-

nationale politiek voor de Partij van de Arbeid en het bevorde-
ren van debat daarover; 

• het in kaart brengen van (consequenties van) toenemende
vervlechting van binnenlandse en buitenlandse veiligheids-
kwesties, bijvoorbeeld ten gevolge van internationale drugs-
smokkel, internationaal terrorisme, islamistisch fundamenta-
lisme en proliferatie van massavernietigingswapens; en

• het bieden van een normstellend kader voor nut, noodzaak en
toelaatbaarheid van militaire interventies door de internatio-
nale gemeenschap, op basis van de ervaringen met enkele
grote recente interventies in voormalig Joegoslavië,
Afghanistan en Irak.

Met dit rapport schetst de projectgroep de contouren van een ver-
nieuwde sociaal-democratische internationale koers in een veran-
derende wereld.  Deze bevat diverse rode draden, oude en nieu-
we. 
De eerste is een pleidooi voor een progressieve internationale
politiek op basis van mondiale waarden en van sociaal-democra-
tische idealen en beginselen, zoals ook verwoord in het PvdA-
Beginselmanifest van januari 2005. 
De tweede rode draad in dit rapport is de brede benadering van
vrede en veiligheid. Naast oorlogen tussen en binnen staten heeft
veiligheid ook te maken met niet-militaire bronnen van instabi-
liteit en onveiligheid, zoals terrorisme, ernstige mensenrechten-
schendingen, milieubederf, falende staten, grootschalige infectie-
ziekten en transnationale criminaliteit. Al deze dreigingen hangen
onderling sterk samen. De brede benadering houdt in dat we niet
alleen kijken naar de nationale veiligheid van staten, maar vooral
ook naar de kansen van burgers op een vreedzaam en veilig
bestaan waar ook ter wereld. 

Inleiding

We hebben een ideaal: vreedzaam en veilig leven voor een ieder,
waar ook ter wereld. Het is een ideaal dat vaak ver weg lijkt. In
onze veranderende wereld worden we voortdurend geconfron-
teerd met nieuwe uitdagingen. Dit roept ook voor de Partij van de
Arbeid veel vragen op. Waar staat de partij in de transatlantische
betrekkingen? Waar in de aanpak van humanitaire rampen? En
hoe gaan we om met islamitisch extremisme? Welke keuzen
maken we als politieke partij ten aanzien van militaire interventies
in corrupte of tirannieke regimes? En welke koers varen we met
betrekking tot de bestrijding van transnationale criminaliteit,
zoals drugshandel en mensensmokkel? Ter beantwoording van
dergelijke vragen op het gebied van internationale vrede en veilig-
heid kunnen we niet meer volstaan met traditionele veiligheids-
opvattingen en conventionele oplossingen. Onder invloed van
globalisering, grensvervaging en nieuwe bedreigingen, zoals ter-
rorisme en verspreiding van massavernietigingswapens, moeten
we rekening houden met een sterke vervlechting van interne en
externe veiligheid. 
De huidige politieke koers in Nederland brengt ons ideaal niet
veel dichterbij. De Nederlandse regering ondersteunt de
Verenigde Staten al enkele jaren vrijwel onvoorwaardelijk, terwijl
het beleid op basis van de heersende neoconservatieve stroming
in de Verenigde Staten toch ernstige gebreken vertoont. De huidi-
ge Nederlandse regering levert internationaal ook maar weinig
denkbeelden voor een actieve buitenlandse politiek van de
Europese Unie. Het is dus de hoogste tijd om ons eigen verhaal
te schrijven. We kunnen niet volstaan met het bekritiseren van de
keuzen van anderen. Als politieke partij willen we in herkenbare
sociaal-democratische taal laten zien waar Nederland in de inter-
nationale politiek moet staan, hoe internationale instituties, in het
bijzonder de Verenigde Naties en de Europese Unie, slagvaardiger
kunnen worden, en hoe we de veiligheid voor mensen kunnen ver-
groten. Voortbouwend op een traditie van hechte Europese, mon-
diale en Atlantische samenwerking en van sociaal-democratische
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1. Beginselen en idealen

Een progressieve sociaal-democratische koers in de internationa-
le politiek dient te zijn gebaseerd op zeven pijlers: 

Veiligheid op alle fronten
Interne en externe veiligheid zijn meer dan ooit met elkaar
vervlochten. De verschillende uitdagingen op het gebied van
vrede en veiligheid vertonen een sterke samenhang. Veiligheid
voor staten en veiligheid voor mensen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Vrede en veiligheid hebben niet alleen te maken
met oorlogen tussen en binnen staten, maar zeker ook met
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, respect voor men-
senrechten, opbouw en onderhoud van rechtsstaten en goed
bestuur. Onderdeel van die brede benadering van veiligheid is de
gedeelde verantwoordelijkheid van nationale staten, internationa-
le organisaties, non-gouvernementele en maatschappelijke bewe-
gingen, de particuliere sector en individuele burgers. Alleen met
een volgehouden, gezamenlijke inzet van een breed scala aan
instrumenten en middelen kan ons ideaal van vreedzaam en vei-
lig leven voor een ieder, waar ook ter wereld worden verwezenlijkt.
Dat is ook een zaak van welbegrepen eigen belang.  

Respect voor de rechten van de mens
De aandacht voor de rechten van de mens als waarborg voor een
vreedzaam en veilig bestaan is de afgelopen jaren toegenomen.
Tegelijkertijd staat de toepassing ervan enorm onder druk. Meer
en meer wordt in de internationale politiek erkend dat de rechten
van de mens universeel zijn. Ook wordt erkend dat burger- en
politieke rechten enerzijds en sociaal-economische en culturele
rechten anderzijds ondeelbaar zijn. Respect voor de rechten van
de mens is een waarde op zich. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting
in de onderhandelingen met Turkije over mogelijke toetreding tot
de Europese Unie. Daarnaast bestaat er een direct verband tussen
de schending van mensenrechten, binnenstatelijke conflicten en
bedreigingen van internationale vrede en veiligheid. Bij de aanpak

De derde rode draad is het gebruik van een meersporenstrategie
van middelen om dat ideaal te kunnen bereiken. Deze middelen
variëren van dialoog, overtuigingskracht, diplomatie en onder-
handelingen, via positieve maatregelen (waaronder humanitaire
hulp, ontwikkelingssamenwerking en handelsmaatregelen), tot
harde maatregelen zoals het duidelijk aan de kaak stellen van
mensenrechtenschendingen, internationale vervolging en berech-
ting van de daders, en desnoods inzet van militair geweld.
Nederland is stevig ingebed in Europese, Atlantische en multila-
terale samenwerking. Dat dient ook zo te blijven en daarom dient
de Nederlandse regering zich actief in te zetten voor vernieuwing
van deze samenwerkingsverbanden in de 21e eeuw, waaronder
hervorming van de Europese Unie, NAVO en Verenigde Naties.
De meersporenstrategie houdt ook in dat veel meer spelers kun-
nen bijdragen aan het bereiken van een vreedzaam en veilig
bestaan voor een ieder. Daarom dient de sociaal-democratische
beweging de rol van maatschappelijke organisaties, het interna-
tionale bedrijfsleven en internationale organisaties in de interna-
tionale politiek optimaal te benutten.
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ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun pogingen vreed-
zaam en veilig te leven. Eenieder waar ook ter wereld moet de
mogelijkheid hebben om zijn recht op veiligheid en een mens-
waardig bestaan te realiseren. Een dergelijke solidariteit is één van
de idealen van de sociaal-democratie, zoals het Beginselmanifest
van de Partij van de Arbeid stelt. 

Wederzijds respect en dialoog 
Internationale samenwerking gebeurt op basis van wederzijds
respect en dialoog. Westerse landen moeten vanuit hun econo-
mische machtspositie en militair overwicht hun waarden niet
opleggen aan niet-Westerse landen. Internationale contacten tus-
sen burgers en hun organisaties bevorderen wederzijds begrip.
Deze kunnen bijdragen aan toenadering en overeenstemming
tussen de belangrijkste religies in de wereld. Daar waar interna-
tionale ontwikkelingen wel in ongewenste mate door machts-
factoren worden bepaald kan samenwerking tussen gelijkgezinde
landen een tegenkracht bieden. Mondialisering moet rechtvaardig
uitwerken en onrecht en ongelijkheid verkleinen in plaats van ver-
groten. De PvdA zet in op een meersporenbenadering voor weder-
zijds respect en dialoog tussen naties en burgers.

Wereldburgerschap
Sociaal-democraten geloven in een menswaardig bestaan voor
iedereen waar ook ter wereld. Dat wil zeggen armoede de wereld
uit en gelijke toegang tot een vreedzaam en veilig bestaan. Deze
grondslagen van de internationale rechtsorde moeten op alle
niveaus worden gewaarborgd: door verantwoordelijke nationale
overheden, door regionale organisaties, door een aanzienlijk her-
vormde en meer effectieve VN en door burgers zelf met behoud
van hun nationale en culturele identiteit. Zij behoren dit ook op
toekomstige generaties te betrekken en op een goed beheer van
de aarde en haar milieu, flora en fauna. 

Bereidheid tot internationaal optreden 
Om de internationale rechtsorde te bevorderen, dient de
Nederlandse regering een progressieve koers in de internationale

van één van de grootste bedreigingen van de menselijke veilig-
heid, namelijk internationaal terrorisme, zijn de afgelopen jaren
evenwel flagrante schendingen van de mensenrechten aan het
licht gekomen, onder andere in de Abu Ghraib gevangenis in Irak
en op Guantanamo Bay. Met Amnesty International is de Partij
van de Arbeid van mening dat de strijd tegen terrorisme is
gediend met de bescherming, en niet met de schending van men-
senrechten. 

Vrijheid, rechtsstaat en democratie 
Vrijheid, rechtsstaat en democratie zijn essentiële voorwaarden
voor een vreedzaam en veilig bestaan van burgers. Zij zullen niet
overal op dezelfde wijze en niet van de ene op de andere dag tot
stand kunnen komen, maar het internationale beleid van oude en
gevestigde democratieën, zoals Nederland, moet daarop wel
gericht zijn. Het is niet een kwestie van opleggen vanuit moreel
imperialisme, maar van het vermogen zich te verplaatsen in het
perspectief van de ander en in te spelen op de behoeften en wen-
sen die er onder burgers in andere landen leven. Vrije en demo-
cratische rechtsstaten zullen op de lange termijn vreedzamer en
veiliger zijn dan staten die niet democratisch zijn en niet de rech-
ten van de mens respecteren. Ook democratische samenwerking
in Europa met voortdurende aandacht voor de positie van burgers
blijft van groot belang om de stabiliteit in dit werelddeel en de
Europese waardengemeenschap te kunnen handhaven.
Daarnaast vergt het bestuur van internationale organisaties ver-
sterking, openheid en democratisering, met een grotere mogelijk-
heid tot deelname van het internationale bedrijfsleven, maat-
schappelijke organisaties, vakbonden en parlementariërs. 

Solidariteit
Vrede en veiligheid kennen geen grenzen. Het is allereerst de taak
van de eigen overheden om hun burgers een vreedzaam en veilig
bestaan te bieden. Internationale samenwerking moet dan ook pri-
mair gericht zijn op het versterken van de capaciteit van nationale
overheden en de eigen kracht van burgers. Daarnaast behoren
overheden en burgers uit ontwikkelde landen, volken en burgers in
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2. Dynamiek in de internationale politiek

Ten tijde van de Koude Oorlog werd de internationale politiek nog
hoofdzakelijk beheerst door twee overheersende machtsblokken.
Tegenwoordig moet echter rekening worden gehouden met ver-
schillende soorten spelers. Kenmerkend voor deze tijd is dat
onder invloed van voortschrijdende informatietechnologie, toege-
nomen migratiestromen en een sterke economische vervlechting,
afstanden en grenzen tussen nationale samenlevingen zeer
betrekkelijk zijn geworden. De machts- en schaarsteverhoudingen
op diverse plaatsen in de wereld zijn daardoor in een ander dag-
licht komen te staan. De strikte scheiding tussen binnen- en bui-
tenlandse politiek is op veel terreinen weggevallen. Tegenwoordig
drukken zowel regio’s, staten, internationale organisaties, non-
gouvernementele instellingen, multinationals, private netwerken
en ook individuele burgers hun stempel op de internationale poli-
tiek. De betrokkenheid van verschillende soorten spelers biedt
kansen, omdat op meerdere niveaus verantwoordelijkheid kan
worden genomen, wat voor een integrale benadering van veilig-
heid noodzakelijk is. De integrale benadering en de vervlechting
van binnen- en buitenlandse veiligheid brengen in geval van ern-
stige binnenlandse calamiteiten ook de binnenlandse inzetbaar-
heid van het leger mee. 

Spanningen op het gebied van vrede en veiligheid in de vorm van
oorlogen zijn niet verdwenen. Integendeel: sinds 1989 hebben
wereldwijd maar liefst vijftig oorlogen gewoed, waarvan ongeveer
vijfenveertig binnen staten. Schrijnend zijn vooral de oorlogen
waarin de internationale gemeenschap niet in staat bleek te voor-
komen dat massale slachtingen werden aangericht, zoals het
geval was in Rwanda en in Srebrenica. Ondertussen duren diver-
se weerbarstige conflicten nog steeds voort, zoals de strijd tussen
Israël en de Palestijnen en het conflict in Tsjetsjenië. 
Daarnaast moet steeds meer rekening worden gehouden met heel
andere soorten bedreigingen van vrede en veiligheid. Het meest
in het oog springen tegenwoordig internationaal terrorisme,

politiek te varen. Naast het aandragen van ideeën en het nemen
van initiatieven voor een versterking van de internationale rechts-
orde, moet ons land daadwerkelijk bereid te zijn tot deelname aan
internationale vredesmissies en operaties van wederopbouw en
natievorming, zo mogelijk ook in Europees verband. Mensen,
waar dan ook, verdienen bescherming en bijstand in hun streven
naar een vreedzaam en veilig leven. Waar regeringen niet in staat
of niet bereid zijn dit aan hun burgers te bieden, moet de interna-
tionale gemeenschap de burgers in de betreffende staat helpen.
Dit wordt kernachtig uitgedrukt in het nieuwe beginsel van ver-
antwoordelijkheid tot het verlenen van bescherming (responsibility
to protect), dat tijdens de VN-Wereldtop in september 2005 als uit-
gangspunt is aanvaard. De Partij van de Arbeid onderschrijft dit
beginsel en is voorstander van een actieve bestrijding van genoci-
de, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De
plegers daarvan mogen niet vrijuit gaan en dienen vervolgd en
berecht te worden, allereerst door de nationale rechtbanken, maar
zo nodig door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland
heeft ook een direct eigenbelang bij effectief internationaal optre-
den, omdat (potentiële) bedreigingen van vrede en veiligheid
elders gemakkelijk hun weerslag kunnen hebben op de interne
veiligheid in onze open samenleving. 
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Aanbevelingen
• In een brede benadering van vrede en veiligheid en internatio-

nale politiek moet worden ingespeeld op de mogelijkheden die
andere spelers dan staten te bieden hebben bij het bereiken
van de doelstelling van een vreedzaam en veilig bestaan voor
een ieder.

• De bedreigingen van vrede en veiligheid dienen in onderling
verband te worden benaderd en te worden aangepakt. Een lou-
ter repressief beleid als reactie achteraf bestrijdt slechts de
symptomen, maar veronachtzaamt de oorzaken van deze
bedreigingen.

• Plegers van internationale misdrijven dienen te worden ver-
volgd en berecht. 

transnationaal georganiseerde criminaliteit, zoals drugssmokkel,
mensenhandel en wapenhandel, en de verspreiding van massa-
vernietigingswapens. Maar ook andere uitdagingen liggen op de
loer, zoals cybercrime, wereldwijde epidemieën (bijv. Aids en
vogelgriep), falende of fragiele staten (bijv. Somalië, Sierra Leone
en de Democratische Republiek Congo), milieudegradatie, tekort
aan natuurlijke hulpbronnen (bijv. water), grote natuurrampen
(bijv. de tsunami in Azië en orkanen in het Caraïbisch gebied), en
de doffe armoede waarin miljoenen mensen op deze wereld nog
steeds leven. 
Het gevaar bestaat dat deze risico’s zich onderling verbinden. Zo
kunnen falende of fragiele staten bijvoorbeeld broeiplaatsen voor
internationaal terrorisme vormen, zoals juist nu in Irak na de
Amerikaans-Britse inval dreigt te gebeuren. Daarnaast beperken
deze nieuwe uitdagingen zich niet tot één land of één bepaalde
regio. De technologische revolutie heeft de mogelijkheden van
communicatie, informatieoverdracht en transport drastisch ver-
anderd. Feitelijke grenzen zijn hierdoor relatief geworden, wat tot
gevolg heeft dat mensen, maar vooral ook informatie, in vergelij-
king met twintig jaar geleden in zeer snel tempo de wereld over
kunnen gaan. Door de toename van mondiale afhankelijkheid en
samenhang en de afname van de betekenis van afstand, kunnen
conflicten die ver weg plaatsvinden snel overslaan naar naburige
regio’s. Door hun grensoverschrijdende karakter kunnen zij uit-
eindelijk ook onze economische of zelfs fysieke veiligheid bedrei-
gen. Het wordt hierdoor voor enkelingen of kleine groepen moge-
lijk om in korte tijd onder zeer velen schade aan te richten.
Transnationaal georganiseerde criminele organisaties en terro-
ristische cellen maken van deze mogelijkheid gretig gebruik. 
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verbanden tussen armoede en instabiliteit. Zo hebben arme lan-
den vaker zwakke regeringen, waardoor criminele groepen hun
kans kunnen grijpen. 
Verder blijkt dat in landen waar een grote mate van ongelijkheid
in ontwikkeling tussen regio’s, godsdienstige of etnische groepe-
ringen bestaat, de kans op oorlog stijgt. 

Veiligheid en ontwikkeling hangen samen
Armoede en onveiligheid elders in de wereld beïnvloeden de mate
van veiligheid in Nederland en Europa in de vorm van vluchtelin-
gen- en migratiestromen, en steun voor terroristische anti-
Westerse netwerken. Daarom is het zowel een zaak van solida-
riteit als van eigenbelang bij te dragen aan armoedebestrijding en
duurzame ontwikkeling in alle delen van de wereld. Juist om deze
reden wijst het High-level Panel van de VN in zijn aan Kofi Annan
uitgebracht rapport A more secure world (2004) er op dat ontwik-
keling de eerste stap is in het realiseren van collectieve veiligheid.
Voorwaarde voor een rechtvaardige ontwikkeling is het scheppen

van meer handelsmogelijkheden voor ontwikkelingslanden. Dit
vereist het slechten van internationale handelsbarrières en het
vergroten van de capaciteit van deze landen tot verwerking van de
eigen grondstoffen en tot opbouw van een industrie. Een grotere
deelname aan de wereldeconomie door deze landen moet worden
bevorderd door eerlijke afspraken in het kader van de
Wereldhandelsorganisatie. Het beleid van de Wereldbank en het
Internationale Monetaire Fonds dient hun ontwikkeling te bevor-
deren en niet door rigide financiële en andere eisen af te remmen.
Ook de Europese Unie heeft hier een verantwoordelijkheid. 
Zolang het gemiddelde jaarinkomen van een Afrikaan lager is dan
de subsidie die jaarlijks aan een gemiddelde Europese melkkoe
wordt besteed, is er nog veel ruimte voor rechtvaardigere interna-
tionale economische en sociale betrekkingen. Ontwikkelings-
landen zelf moeten ook worden aangesproken op een eigen
inspanning voor gezonde macro-economische en duurzame ont-
wikkeling, gericht op armoedevermindering, onderwijs en behoor-
lijke huisvesting voor allen, bestrijding van corruptie en minimum-
arbeidsnormen. Mede daartoe aangezet door gecoördineerde

3. Armoede duurzaam de wereld uit

De kans op een vreedzaam en veilig bestaan wordt ernstig onder-
mijnd door honger, armoede, ziekten en sociale uitsluiting.
Absolute armoede in de zin van een bestaan op basis van minder
dan één dollar per dag treft in totaal 1,2 miljard mensen, vooral in
Azië en Afrika. Gelukkig is de armoede de afgelopen tien jaar in
veel delen van de wereld behoorlijk verminderd, maar dit geldt
niet voor Afrika ten zuiden van de Sahara, zoals ook benadrukt is
in het Beginselmanifest. De ongelijke verdeling van kosten, voor-
delen en risico’s van economische globalisering manifesteert zich
vooral in deze regio’s en in de arme sloppenwijken van veel grote
steden in ontwikkelingslanden.

Onderontwikkeling als bron van conflict
De laatste jaren is meer inzicht verkregen in de economische
dimensie van conflicten. Een grote groep armen is constant op
zoek naar middelen van overleving en bestaan, zoals schoon
water, energiebronnen en vruchtbaar land. Dit leidt tot grote
migratiestromen. Deze kunnen op hun beurt weer leiden tot
plaatselijke conflicten tussen verschillende groepen die strijden
om dezelfde schaarse hulpbronnen. 
In landen waar sprake is van zeer lage inkomsten per hoofd van
de bevolking doet zich een verhoogd risico op conflicten voor.
Waar het vertrouwen van burgers in hun overheid ernstig wordt
beschaamd en mensen geen menswaardig bestaan kunnen
opbouwen, is de drempel laag om via gewapend geweld te probe-
ren in het bestaan te voorzien. De eenzijdige afhankelijkheid van
minerale grondstoffen blijkt in de praktijk tot een verhoogd risico
op conflicten te leiden. Er worden zelfs oorlogen, tussen en
binnen staten, gevoerd om toegang tot natuurlijke hulpbronnen
(o.a. hout, olie, goud en diamanten). Voorbeelden zijn de conflic-
ten in en tussen Oeganda en de Democratische Republiek Congo
en Liberia en Sierra Leone. Een tekort aan vruchtbare landbouw-
grond kan er weer toe leiden dat boeren zich veroordeeld voelen
tot de veel lucratievere productie van drugs. Er bestaan meerdere
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gegeven dat het realiseren van de Millennium ontwikkelingsdoe-
len haalbaar is. Dat vergt echter wel een politieke wil van de inter-
nationale gemeenschap, in het bijzonder van de rijke industrie-
landen. Deze politieke wil spreekt niet vanzelf.

Aanbevelingen
• De PvdA onderschrijft de Millennium Ontwikkelingsdoelen

voor uiterlijk het jaar 2015.
• De nieuwe politieke beloften van de G8 en andere industrie-

landen over grootschalige kwijtschelding van schulden van de
armste ontwikkelingslanden moeten uit aanvullende middelen
en niet uit bestaande en reeds toegezegde ontwikkelingsgel-
den worden gefinancierd.

• Regeringen die de Millennium Ontwikkelingsdoelen tot inzet
van het ontwikkelingsbeleid maken moeten ook prioriteit geven
aan conflictvoorkoming en conflictoplossing. Nederland kan
een voorhoede rol vervullen bij het realiseren van een meer
integraal beleid op gebied van veiligheid en ontwikkeling. In
het kader van de bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht aan
de handhaving van de internationale rechtsorde zal het
Ministerie van Defensie meer moeten investeren in ontwape-
nings-, demobilisatie- en resocialisatie-programma’s als
onderdeel van een integrale benadering. 

• De Nederlandse regering moet een meer actief en samenhan-
gend beleid op het terrein van duurzame ontwikkeling bevor-
deren. In deze doelstelling komen armoedebestrijding, gezon-
de macro-economische ontwikkeling, milieubescherming, res-
pect voor de rechten van de mens samen. Deze doelen zijn
gericht op vermindering van armoede en onveiligheid en op
het bevorderen van een menswaardig, vreedzaam en veilig
bestaan voor een ieder. 

• Als sociaal-democraten hechten wij zeer aan de internationale
norm van 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product ont-
wikkelingshulp die, mits effectief besteed, mensen in ontwik-
kelingslanden kan helpen in het bereiken van een mens-
waardig en vreedzaam en veilig bestaan. Het is belangrijk dat

consumentenacties kan het internationale bedrijfsleven behulp-
zaam zijn door verantwoord te ondernemen en niet louter te stre-
ven naar een zo hoog mogelijke winst. Nederlandse bedrijven zul-
len duidelijk en in het openbaar moeten rapporteren over de nale-
ving van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale
Arbeidsorganisatie. Hetzelfde geldt voor internationale milieunor-
men.
Juist vanwege de samenhang tussen veiligheid en ontwikkeling is
er een brede en meer politieke ontwikkelingsagenda nodig, natio-
naal, Europees en internationaal. Investeren in armoedebestrij-
ding, goed bestuur, onderwijs en gezondheidszorg is nodig voor
een vreedzaam en veilig bestaan, zoals ook het voorkomen dan
wel beëindigen van gewapende conflicten een noodzakelijke voor-
waarde is voor ontwikkeling. Het bestrijden van armoede neemt
niet alleen veel oorzaken van conflicten weg, maar vergroot ook
de capaciteit van de staat om misdaad, rechteloosheid, terrorisme
en afbraak van het milieu te voorkomen en van de burgerlijke
samenleving om daaraan bij te dragen. 

De PvdA onderschrijft de Millennium Ontwikkelingsdoelen voor
uiterlijk het jaar 2015. Deze houden onder meer in halvering van
het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, toegang tot
basisonderwijs voor alle kinderen in alle landen, bevorderen van
gendergelijkheid, vermindering van kindersterfte, het waarborgen
van een duurzaam milieu door opname van duurzame ontwikke-
ling in nationaal beleid, het keren van het verlies van natuurlijke
hulpbronnen en halvering van het aantal mensen zonder toegang
tot veilig drinkwater. Voor 2020 moeten de levensomstandighe-
den van ten minste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aan-
zienlijk zijn verbeterd. Mede door massale druk vanuit de samen-
leving (ontwikkelings- en milieuorganisaties en de zanger Bob
Geldof) op de top van de Groep van Acht (G8) industrielanden
die onder leiding van Tony Blair stond, hebben deze Millennium
Ontwikkelingsdoelen nu een steviger politieke rugdekking gevon-
den, zoals is bevestigd door de wereldleiders op de VN-Wereldtop
in september 2005 in New York. VN-adviseur Professor Jeffrey
Sachs heeft in zijn rapport Investing in Development (2005) aan-
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4. Wapens aan banden

In de afgelopen jaren beheerst de dreiging van het gebruik van
massavernietigingswapens de internationale agenda. Het voorko-
men van verspreiding van massavernietigingwapens en het drei-
gend gebruik van dergelijke wapens door staten of niet-statelijke
actoren moet hoge prioriteit krijgen bij het streven naar collectie-
ve veiligheid. Dat stelde het High-level Panel in zijn rapport A more
secure world: our shared responsibility (2004) en Kofi Annan in zijn
rapport In larger Freedom (2005). 
Ten tijde van de Koude Oorlog vormde de nucleaire afschrikking
met haar logica van verzekerde wederzijdse vernietiging het ant-
woord op de dreiging van massavernietigingswapens. Maar laten
terroristen zich leiden door de logica van verzekerde vernietiging?
En zijn schurkenstaten af te schrikken met de dreiging van nucle-
aire wapens? De mogelijke vervlechting van massavernietigings-
wapens, internationaal terrorisme en schurkenstaten vormt niet
alleen een ernstige bedreiging voor de internationale vrede en vei-
ligheid maar ook voor de binnenlandse veiligheid. 
Ook de ongebreidelde proliferatie van kleine en lichte wapens
vormt een manifeste bedreiging voor het leven en de ontwikke-
lingskansen van mensen, niet in de laatste plaats in landen waar
de staat niet bij machte is zijn burgers te beschermen. Deze inter-
ne veiligheidsproblemen blijken ook destabiliserende gevolgen te
hebben voor omliggende landen en regio’s en vormen daarmee
ook een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. 

Nucleaire bewapening
Op gebied van nucleaire bewapening dringen zich zes prangende
problemen op: 

Nucleaire ambities van Iran en andere staten
In de eerste plaats is er de zorg dat landen als Iran, alhoewel par-
tij bij het verdrag voor de niet-verspreiding van kernwapens – het
Non-Proliferatie Verdrag (NPV) – , heimelijk werken aan de ont-
wikkeling van kernwapens. Daarmee zou de vrede en stabiliteit in

de Nederlandse regering haar lang ingenomen voortrekkersrol
blijft benadrukken door 0,8 procent BNP officiële ontwikke-
lingshulp (ODA) te blijven geven.

• De Nederlandse regering moet zich inzetten voor aanvullende
middelen voor duurzame ontwikkeling die door nieuwe vor-
men van internationale heffingen automatisch bijeengebracht
worden.

• In het ontwikkelingsbeleid dient de Nederlandse regering de
kansen te grijpen om aan daadwerkelijke armoedebestrijding
en duurzame ontwikkeling bij te dragen, ook waar het geen pri-
oriteitslanden betreft. Dikwijls is het heel wel mogelijk met
weinig middelen en weinig extra menskracht elders een beleid
te voeren waarmee in een bepaald ontwikkelingsland knelpun-
ten in de armoedebestrijding en bevordering van duurzame
ontwikkeling effectief weggenomen kunnen worden. 

• De rol van maatschappelijke organisaties, het internationale
bedrijfsleven en burgers in het bevorderen van armoedebe-
strijding en duurzame ontwikkeling is onmisbaar en moet wor-
den bevorderd. 
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Maar er zijn meer landen die hun nucleaire strategie revitaliseren
met verwijzing naar het risico van terroristische aanslagen.
Rusland heeft versterking en modernisering van zijn nucleaire
technologie aangekondigd. Frankrijk heeft zijn negatieve veilig-
heidsgarantie, de belofte om geen kernwapens in te zetten tegen
landen die zelf geen kernwapens hebben, ingetrokken. De Britse
regering heeft miljardeninvesteringen aangekondigd in de ontwik-
keling en productie van nieuwe kernwapens. China is al jaren
bezig met de modernisering van zijn nucleaire capaciteit.
Intussen kunnen Pakistan, India en Israël, kernwapenstaten die
geen deel uitmaken van het NPV, uit strategische overwegingen
rekenen op groeiende acceptatie van hun kernwapenstatus vanuit
de Verenigde Staten. 

Afgedankte nucleaire wapens
In de vierde plaats is er het reeds genoemde risico van de afge-
dankte en aanwezige kernwapenarsenalen. Het is niet ondenk-
baar dat terroristen of staten toegang krijgen tot nucleaire kennis,
grondstoffen of wapens in de voormalige Sovjet-Unie, Pakistan of
elders. 

IAEA
In de vijfde plaats is er de noodzaak van versterking van het
inspectieregime en de verificatieautoriteit van het Internationaal
Atoom Energie Agentschap (IAEA). Daar is alle reden toe gelet op
een aantal ontwikkelingen, zoals het nucleaire programma in Iran,
de aankondiging van Noord-Korea om uit het NPV te treden en
verklaringen dat dit land over kernwapens zou beschikken, naast
de ontdekking van illegale handel in nucleaire technologie door
het Kahn-netwerk. De toekenning van de Nobelprijs voor de vrede
in 2005 aan de directeur-generaal van de IAEA is een welkome
onderstreping van de vitale rol die de IAEA speelt en moet spelen
bij het beteugelen van nucleaire wapens en technologie.

Biologische en chemische wapens 
Biologische en chemische wapens hebben potentieel een angst-
wekkend en verwoestend effect, zij het niet van dezelfde orde als

de toch al explosieve Midden-Oosten regio in gevaar kunnen
komen. Dit zou landen als Egypte en Saoedi-Arabië er toe kunnen
aanzetten hun nucleaire programma’s te laten herleven. Daarmee
zou de kans op regionale conflicten in het Midden-Oosten, waar
Israël waarschijnlijk al beschikt over een nucleair arsenaal, sterk
stijgen. 

Vuile bom
In de tweede plaats is er het risico dat terroristen, andere groepe-
ringen of zelfs staten gebruik maken van een zogenaamde vuile
bom die niet gemaakt is van plutonium of verrijkt uranium maar
van relatief gemakkelijk te verkrijgen radioactief materiaal. Een der-
gelijke bom zal betrekkelijk weinig directe materiële schade aan-
richten maar de indirecte gevolgen van straling zullen ver reiken. 

Ineenstorting van ontwapeningsverdragen
In de derde plaats bestaat er het gevaar dat het zo moeizaam tot
stand gekomen bouwwerk van ontwapeningsverdragen wordt
ondermijnd en ineenstort. Het NPV en het Algeheel
Kernstopverdrag zijn hier de twee belangrijkste verdragen. De
recente toetsingsconferentie van het NPV is zoals werd verwacht
mislukt. Ook de VN-Wereldtop in september 2005 slaagde er niet
in om enige vooruitgang op dit terrein te boeken. De in het kader
van het NPV internationaal overeengekomen belofte van kernwa-
penstaten om de wereld kernwapenvrij te maken staat onder
grote druk. Niet in de laatste plaats vanwege het besluit van de
Amerikaanse regering geld vrij te maken voor onderzoek naar
nucleaire gevechtswapens en voor de ontwikkeling van een fabriek
voor plutoniumkernen. 
De Amerikaanse Defensiestaf lanceerde in maart 2005 een blauw-
druk voor een nieuwe doctrine voor Joint Nucleair Operations.
Deze doctrine is gebaseerd op preventieve inzet van nucleaire
wapens tegen landen en terroristische organisaties die de ‘inten-
tie hebben massavernietigingswapens te gebruiken of voor de
vernietiging van productiefaciliteiten voor of voorraden van mas-
savernietigingswapens.’ Deze doctrine staat op gespannen voet
met het NPV. 
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VN-Veiligheidsraad uitdrukkelijk niet uitgesloten zijn. 
Het eenzijdige karakter van initiatieven als het PSI en het G8
Global Partnership against the spread of weapons and materials of
mass destruction kan ook de multilateraal overeengekomen inzet
tot non-proliferatie en ontwapening ondermijnen en lijkt de kern-
wapenstaten zelf te ontslaan van hun internationale verplichting
te streven naar algehele nucleaire ontwapening. De kernwapen-
staten, de VS voorop, verzetten zich wel tegen horizontale proli-
feratie van kernwapens onder andere landen en partijen maar niet
tegen verticale proliferatie: voortgaande nucleaire bewapening
door de kernwapenstaten zelf. Het gaat kennelijk niet enkel om de
wapens zelf maar om de bezitters van de wapens. Good guys
mogen kernwapens bezitten, bad guys niet.  

De VS hebben gelijk dat de naleving van non-proliferatie- en ont-
wapeningsverdragen in het verleden onvoldoende is afgedwon-
gen. De aandacht is te veel uitgegaan naar ondertekening en rati-
ficatie van verdragen en te weinig naar verificatie en inspectie. De
huidige horizontale non-proliferatiestrategie van de Verenigde
Staten schiet echter schromelijk tekort. Ten eerste beperkt het
gevaar van proliferatie van massavernietigingswapens zich niet
tot de schurkenstaten die deel uitmaken van de ‘as van het
kwaad’. Ten tweede holt de eenzijdige nadruk op horizontale pro-
liferatie de geloofwaardigheid van de kernwapenstaten uit en
ondermijnt dit het NPV. Ten derde vergt non-proliferatie een mul-
tilaterale benadering, die veel breder is dan de groep landen die
participeren in PSI of het G8 partnerschap. Ten vierde kan militai-
re druk in sommige gevallen effectief zijn, maar ook een gevaar-
lijke verlaging van de atoomdrempel tot gevolg hebben die kan
escaleren in een preventieve inzet van nucleaire wapens. Ten vijf-
de: het succes van de Amerikaanse strategie is afhankelijk van
Amerika’s legitimiteit. Deze ontbreekt zolang Washington zich
alleen laat leiden door eigen nationale belangen. Of, in de woor-
den van Tony Blair: If America wants the rest of the world to be part
of the agenda it has set, it must be part of their agenda too.

De EU-strategie tegen de proliferatie van massavernietigingswa-

nucleaire wapens. Wel kan hun eventuele gebruik de drempel
verlagen voor inzet van (kleine) kernwapens. Chemische grond-
stoffen voor nieuwe wapens zijn relatief eenvoudig te verkrijgen
en wereldwijd loopt de vernietiging van oude chemische wapens
dramatisch achter op de afspraken die staten daarover hebben
gemaakt. De volledige vernietiging van alle chemische wapens in
2012, zoals afgesproken in het Chemische Wapensverdrag, zal op
deze wijze niet worden gerealiseerd. 
De grondstoffen voor biologische wapens zijn al even gemakkelijk
te verkrijgen als die voor chemische wapens en worden bovendien
gebruikt voor vele vreedzame toepassingen in de biotechnologie.
Jarenlange onderhandelingen over de invoering van een streng
inspectieregime op het gebied van biologische wapens hebben tot
nu toe geen resultaat gehad. De VS twijfelen over de effectiviteit
van dit regime maar vrezen tegelijkertijd dat de Amerikaanse
industrie schade zal lijden van het inspectieregime. In 2006 is een
nieuwe herzieningsconferentie voorzien. 

Non-proliferatie 
Het non-proliferatie beleid is sinds 11 september 2001 vrij eenzij-
dig gericht op het gevaar dat (technologie en grondstoffen voor)
massavernietigingswapens in handen vallen van zogenoemde
schurkenstaten of terroristen. Zo kwamen de VS met het
Proliferation Security Initiative (PSI) waarbij zich in totaal 16 landen
in een kerngroep hebben aangesloten, waaronder Nederland. Het
initiatief richt zich tegen de handel in massavernietigingswapens,
hun overbrengingsmiddelen en de daarvoor bestemde materialen
en technologie. De landen die bij het PSI zijn betrokken behouden
zich het recht voor schepen te enteren en vliegtuigen tot landen te
dwingen, ook als deze zich in het internationale territorium bevin-
den, wat op gespannen voet staat met het internationale recht. 
Het Amerikaanse PSI kan volgens de voorstanders een pro-actie-
ve en meer dynamische strategie zijn tegen de verspreiding van
massavernietigingswapens, bijvoorbeeld in het geval van Noord-
Korea of Iran. Het is echter ook een strategie waarbij, en dat geldt
zeker voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, pre-
ventieve en unilaterale militaire acties zonder machtiging door de
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de VS, zijn verantwoordelijk voor 88 procent van de conventionele
wapenexporten. 
De ongebreidelde verspreiding en het misbruik van deze wapens
brengen conflicten voort en leiden ook tot meer armoede en men-
senrechtenschendingen. Dat geldt in het bijzonder voor de ver-
spreiding van kleine en lichte wapens. Meer dan andere wapens
spelen deze een rol bij de schending van mensenrechten en inter-
nationaal humanitair recht. Een extra complicatie daarbij is dat 59,2
procent van de bijna 639 miljoen wapens in handen is van burgers,
40,6 procent in handen is van het leger en de politie en 0,2 procent
in handen is van gewapende oppositiegroepen. In een aantal lan-
den heeft de overheid het monopolie op geweld vrijwel verloren. 
In staten die falen in de bescherming van hun burgers - dat geldt
in het bijzonder voor veel Afrikaanse landen – is sprake van een
vicieuze cirkel van falend overheidsbestuur, onderontwikkeling,
proliferatie van wapens en gewapend geweld. Het doorbreken van
deze cirkel is even complex als dringend, omdat in falende staten
terroristen een ideaal toevluchtsoord vinden.

In 1997 is op gemeenschappelijk initiatief van internationale actie-
groepen en vooruitstrevende landen het verdrag tegen landmij-
nen tot stand gekomen. Het belang van dit verdrag is tweeledig.
De humanitaire gevolgen van landmijnen voor burgers, ook na
beëindiging van een oorlog, zijn immens. Het verdrag toont aan
dat initiatieven van de civiele samenleving en een kopgroep van
landen tot resultaat kan leiden, ook al zijn lang niet alle landmij-
nen geruimd en hebben belangrijke landen waaronder de VS het
verdrag nog niet geratificeerd. Vergelijkbare initiatieven zijn er ten
aanzien van clustermunitie en uitbreiding van bestaande proto-
collen aangaande onontplofte explosieven.

Aanbevelingen
• Maak non-proliferatie onomkeerbaar voor alle staten. Als de

kernwapenstatus van nieuwe kernwapenlanden zoals India
en Pakistan, geaccepteerd wordt, zal dat de proliferatie sti-
muleren. 

pens is op papier vooral gebaseerd op handhaving en versterking
van het systeem van wapenbeheersingsverdragen, strengere
inspectie en exportregimes en het streven naar politieke en diplo-
matieke oplossingen. De eensgezinde oppositie tegen de prolife-
ratie van massavernietigingswapens kan echter niet verhullen dat
de Europese landen zelden in staat zijn geweest tot een eensge-
zinde inzet van politieke en economische drukmiddelen tegen
landen die er van verdacht worden massavernietigingswapens te
ontwikkelen. De Europese pogingen om Iran via diplomatieke
druk te bewegen af te zien van de mogelijke ontwikkeling van een
nucleair programma lijkt geen vruchten af te werpen. 
Herstel van de transatlantische verhoudingen na de Irak-crisis zal
er toe hebben bijgedragen dat diverse Europese landen het
Amerikaanse non-proliferatiebeleid ondersteunen. Het is zeer de
vraag of deze landen en de EU in staat en bereid zijn de VS tot een
meer multilaterale benadering te bewegen. Nederland speelt van
oudsher een actieve en positieve rol in het verdragensysteem,
denk aan de Haagse gedragscode tegen de verspreiding van bal-
listische raketten die in 2002 op initiatief van Nederland tot stand
is gekomen en is getypeerd als ‘effectief multilateralisme’. Door
aansluiting te zoeken bij PSI en het G8 Global Partnership lijkt de
Nederlandse regering te kiezen voor een dubbelzijdig beleid: ver-
bale steun aan multilateraal beleid en actieve steun aan unilate-
raal beleid onder Amerikaans leiderschap. 
Het bovenstaande laat zien dat het huidige internationale overleg
over niet-verspreiding van kernwapens ernstig in het slop zit en
dat nieuwe, stoutmoedige initiatieven genomen moeten worden.
Onze aanbevelingen hieronder zijn daarop gericht. 

Kleine en inhumane wapens 
Elke minuut wordt er in de wereld een burger gedood door gewa-
pend geweld. Jaarlijks geven de landen in Afrika, Azië, Latijns-
Amerika en het Midden-Oosten gemiddeld 22 miljard US-dollar uit
aan wapens. Voor dat bedrag zouden deze landen de Millennium
Ontwikkelingsdoelen op het gebied van onderwijs en kindersterfte
kunnen realiseren. De permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad, China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk en

26 Vreedzaam veilig PvdA projectgroep Internationale vrede en veiligheid 27



nietigingswapenvrije zone zijn: een definitie van het geografi-
sche bereik van de zone, een universele deelname van alle
landen, een internationaal systeem van verificatie en controle,
een regionaal mechanisme voor onderlinge verificatie en
samenwerking plus veiligheidsgaranties van de VN-Veilig-
heidsraad voor elk land in de regio waarvan de veiligheid wordt
bedreigd. Een dergelijk initiatief zou een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de oplossing van het Israëlisch-Arabisch
conflict.

• Op het gebied van biologische en chemische wapens pleit de
PvdA voor versterking van het inspectie- en verificatieregime
voor biologische wapens, naar voorbeeld van die voor de che-
mische wapens. De Nederlandse regering moet desnoods met
gelijkgezinde landen het initiatief nemen voor een aanvullend
verdrag en de vestiging van een uitvoeringsinstantie van een
dergelijk verdrag in Den Haag.

• Internationale regulering van de handel in wapens, in het bij-
zonder kleine wapens, is dringend nodig.

• Op het gebied van conventionele bewapening is de PvdA een
fervent voorstander van het Wapenhandelsverdrag (Arms Trade
Treaty) dat de illegale export en doorvoer van conventionele
wapens verbiedt. De Nederlandse regering zal zich moeten
inspannen voor de totstandkoming en uitvoering van zo’n ver-
drag. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van effectieve in-
strumenten tegen de  onverantwoordelijke tussenhandel in en
transport en financiering van illegale wapens. Ook is het van
belang dat er een juridisch bindend systeem komt waarmee de
herkomst van kleine wapens en munitie achterhaald kan wor-
den. De recent (2005) in VN-verband overeengekomen rege-
ling vertoont door verzet van landen als de VS, Iran en Egypte
grote tekortkomingen.  

• Houd vast aan de belofte van nucleaire ontwapening zoals
vastgelegd in het NPV.

• Ban het politiek en militair gebruik (en testen) van nucleaire
wapens, ook dat van de huidige kernwapenmogendheden
inclusief de VS, het VK en Frankrijk 

• Bewaak nucleaire grondstoffen zorgvuldig. 
• Stop illegale overdracht van kennis en grondstoffen en ver-

sterk inspectie- en verificatieregimes van de IAEA. 
• Stel de gehele splijtstofcyclus onder toezicht van de IAEA.
• Beschouw de IAEA-waarborgovereenkomsten, inclusief een

Additioneel Protocol als een voorwaarde voor de levering van
nucleaire technologieën. De realisatie van deze afspraken is
afhankelijk van internationale consensus en in het bijzonder
van Amerikaanse en Russische medewerking. De PvdA is er
daarom voorstander van dat Nederland een kopgroep vormt
met goedwillende landen met het oog op de NPV herzienings-
conferentie in 2010. De inzet is volledige en effectieve naleving
van het NPV door alle partijen en realisering van de in 2000
overeengekomen dertien stappen op weg naar volledige nucle-
aire ontwapening.

• De Nederlandse regering zal zich in het kader van het
Proliferation Security Initiative actief moeten inspannen voor
vergroting van het multilaterale karakter van dit Amerikaanse
initiatief door betrokkenheid van meer landen en van de VN te
realiseren.

• Diverse regio’s in de wereld kennen een kernwapenvrije zone.
Nu programma’s voor massavernietigingswapens in verschil-
lende landen in het Midden-Oosten geneutraliseerd zijn, is
volgens de PvdA de tijd rijp voor een massavernietigingswa-
penvrije zone in het Midden-Oosten. Immers geen van de lan-
den in het Midden-Oosten heeft op grond van het NPV een
kernwapenstatus.  De VN-Veiligheidsraad heeft de ontwape-
ning van Irak in resoluties (1991) altijd getypeerd als een eer-
ste stap op weg naar een massavernietigingswapenvrije zone
in de regio. En in 1995 was er onder de partijen van het NPV
consensus over de wenselijkheid van een kernwapenvrije zone
in het Midden-Oosten. De ingrediënten voor een massaver-
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De buitenlandse politiek van Europa 
De kracht van de Europese Unie in de wereld is dat zij als civiele
supermacht met een breed scala aan bij uitstek niet-militaire
middelen in staat is bij te dragen tot een vreedzamere en veilige-
re wereld. In de toekomst zal de EU op de weg van conflictpre-
ventie moeten doorgaan, ook met betrekking tot nieuwe uitdagin-
gen, zoals terrorisme onder invloed van moslimextremisme.
Vanwege de sterke vervlechting van interne en externe veiligheid
is de kern van de Europese Human Security Doctrine dat
Europeanen niet in veiligheid kunnen blijven leven, zolang ande-
ren in de wereld nog in ernstige onveiligheid verkeren. 

De uitbreiding van de EU heeft grote delen ‘buitenland’ veel dich-
terbij gebracht. Terecht is de relatie met dit grotere Europa dan
ook de spil van het Europese buitenlandse beleid. Sinds enkele
jaren is het beleid ten aanzien van deze landen ingekaderd door
het Europese Nabuurschapsbeleid. Voortbouwend op zowel het
Barcelona-proces (het samenwerkingsprogramma met het
Middellandse Zeegebied) als de ervaringen opgedaan tijdens de
uitbreiding, richt de EU zich er in dit beleid op via landenspecifie-
ke programma’s positieve ontwikkelingen te stimuleren en steeds
hechtere economische en politieke banden aan te gaan, zonder
meteen toe te werken naar lidmaatschap. Het mogelijke EU-lid-
maatschap beperkt zich tot Europese landen en dan uiteraard op
basis van de zogenaamde criteria van Kopenhagen aangaande
vrije en eerlijke verkiezingen en respect voor de rechten van de
mens en van minderheden. De Kopenhagen-criteria betekenen
ook dat de Europese Unie zelf klaar moet zijn voor verdere uit-
breiding. Het Nabuurschapsbeleid omvat de landen rond de
Middellandse Zee, de zuidelijke Kaukasus (Georgië, Armenië en
Azerbeidzjan) en de nieuwe buurlanden Wit-Rusland, Oekraïne en
Moldavië. De landen van de Westelijke Balkan vallen niet onder
het Nabuurschapsbeleid, maar werken binnen het zogenaamde
Stabilisatie- en Associatieproces toe naar een status als kandi-
daat-lidstaat. Rusland valt, mede op eigen aandringen, voorals-
nog buiten het Nabuurschapsbeleid. Voor Rusland is een strate-
gisch partnerschap voorzien, maar de ontwikkeling daarvan ver-

5. Europa zonder grenzen

Europa heeft de afgelopen vijftig jaar een ware gedaantewisseling
ondergaan. Op basis van enkele verdragen tussen zes lidstaten is
destijds een vergaande vorm van integratie tot stand gekomen,
als gevolg waarvan ook Nederland sterk is veranderd. Het
Europese project heeft geleid tot stabiliteit en duurzame vrede
tussen inmiddels 25 lidstaten, een vrijwel voltooide interne markt
waarin personen, goederen, diensten en kapitaal vrij moeten kun-
nen circuleren, vergaande vormen van samenwerking op uiteen-
lopende terreinen, een gezamenlijke Europese munt, en Europees
burgerschap. De Europese Unie is voor Nederland een realiteit,
hoe terecht ook sommige klachten en zorgen over Brussel en over
de euro zijn. Op sommige terreinen zal minder en op andere
meer Europa nodig zijn. Juist vanwege de vervlechting van inter-
ne en externe veiligheid en om redenen van doeltreffendheid
behoort de buitenlandse politiek tot die laatste categorie.
De Europese Unie (EU) vormt een veelzijdig instrument om actu-
ele uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid aan te gaan,
zowel met het oog op de interne situatie in de lidstaten, als naar
buiten. Binnen de Europese grenzen wordt gewerkt aan vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid. Het is de bedoeling dat hiertoe
justitiële autoriteiten en politiekorpsen nauw gaan samenwerken,
dat een gecoördineerd asiel- en immigratiebeleid tot stand komt
en dat gezamenlijk actie wordt ondernomen om misbruik van vrij
verkeer te voorkomen en illegale immigratie aan te pakken en dat
ook effectief wordt samengewerkt ter bestrijding van transnatio-
nale criminaliteit en terrorisme. Het is zonneklaar dat juist op
deze terreinen meer Europese samenwerking is geboden. Via de
ontwikkeling van een Europese Human Security Response Force,
waarin mede een rol is weggelegd voor gewone burgers, een
Europese ombudsman, NGO’s en de private sector, kan de
Europese Unie een nuttige bijdrage leveren aan vergroting van de
veiligheid van burgers binnen en buiten Europa. 
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Poetin heeft het land ontegenzeglijk een bepaalde stabiliteit
gebracht, maar heeft dat gepaard doen gaan met een versterking
van de staat en parallelle uitholling van de democratische institu-
ties. Rusland wordt steeds meer een autocratische staat met een
democratische voorgevel, waar de rechtsstaat, fundamentele vrij-
heden en het respect voor mensenrechten voortdurend onder
druk staan. Optimisme over de interne ontwikkelingen in Rusland
heeft langzaamaan plaats gemaakt voor een combinatie van zorg
en realisme. Ging de Gemeenschappelijke Strategie voor Rusland
uit 1999 nog uit van een zeer optimistische visie over de besten-
diging van democratische hervormingen in Rusland én de
Europese invloed daarop, sinds 2003 volgt men een meer prag-
matische en realistische benadering waarbinnen men poogt de
samenwerking op specifieke vlakken te verdiepen. Zeker op dit
vlak heeft de EU een bepaalde verantwoordelijkheid richting
Rusland en zijn burgers.
Rusland en de EU hebben grote wederzijdse belangen. Er bestaat
een grote economische verwevenheid, er zijn gemeenschappelijke
veiligheidsbelangen en Rusland is één van de belangrijkste ener-
gieleveranciers van de EU-landen. Terwijl dat een solide verstand-
houding vereist, mag de EU het principe dat respect voor gedeel-
de waarden de basis is van de politieke relatie niet verlaten. Het
doel van convergentie in de richting van Europese democratische
en rechtsstatelijke standaarden moet overeind blijven. De EU
moet blijven wijzen op tekortkomingen in de democratie en kritiek
blijven leveren op schendingen van mensenrechten.
Te vaak ondermijnen afzonderlijke lidstaten de gezamenlijke
Europese lijn ten aanzien van Rusland. Met name Duitsland en
Frankrijk koesteren hun directe lijn met het Kremlin; dit tot afgrij-
zen van met name de nieuwe lidstaten van de EU, voor wie de
relatie met Rusland vaak nog gespannen is. Een betere samen-
hang met respect voor de gezamenlijke lijn is nodig, niet alleen uit
overwegingen van solidariteit met EU-lidstaten, maar ook omdat
Poetin vaak actief naar verdeeldheid binnen de EU zoekt en zijn
bilaterale contacten zo tracht uit te buiten.
Ook andere aspecten van Poetins externe optreden zijn aanlei-
ding tot zorg. Terwijl de strijd in Tsjetsjenië door Poetin expliciet

loopt al een decennium lang bijzonder moeizaam. Terwijl de inter-
ne ontwikkelingen in Rusland veelal somber stemmen, is de
opstelling van Rusland wel een factor van belang voor de ontwik-
kelingen in alle landen van de voormalige Sovjet-Unie. De EU
moet veel duidelijker en uitgesproken een beleid voeren ten aan-
zien van de landen aan de Middellandse Zee. Daarbij gaat het om
een gezamenlijk immigratiebeleid, discussies over democratie en
ondersteuning van de rechten van de vrouw, en bevordering van
economische ontwikkeling en werkgelegenheid aldaar. 

Voor de landen van het Nieuwe Midden – tussen de EU en
Rusland en onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie – ligt de
situatie anders dan voor de andere landen in het Nabuur-
schapsbeleid. De rol van Rusland is in deze landen nog steeds
overheersend en het lidmaatschap van de Europese Unie ligt
vooralsnog niet in het verschiet. Bovendien spoelt, na jaren van
stagnatie en teruggang, een kleine tweede golf van democratise-
ring door deze landen. De omwentelingen in Oekraïne, Georgië
en Moldavië zijn belangrijke koerswijzigingen, die bovendien
elkaar tot voorbeeld zijn geweest. Mogelijk zal dit ook in Wit-
Rusland en Azerbeidzjan een sneeuwbal-effect hebben. Hoe posi-
tief deze ontwikkelingen ook zijn, de ervaring leert dat landen zon-
der democratisch verleden die ineens overstappen op verkiezin-
gen en de meerderheidsregel, een uitbarsting van nationalisme en
etnisch-religieuze verdeeldheid te zien geven. Aldus kan de situa-
tie in deze landen op korte termijn instabiel worden.
De EU heeft een grote verantwoordelijkheid de veranderingspro-
cessen zoveel mogelijk te helpen bestendigen, ook al is er nog
geen direct perspectief op het kandidaat-lidmaatschap. Voorlopig
blijft  het Nabuurschapsbeleid het belangrijkste beleidskader dat
wel voldoende inhoud moet hebben om de hervormingsdynamiek
in de regio, zoals die zich in de Oekraïne openbaarde, te onder-
steunen en in stand te houden met het oog op een vreedzamer en
veiliger bestaan voor de burgers aldaar. 

Terwijl er goede hoop lijkt op verdere democratisering aan de oost-
grens van de EU, is de situatie in Rusland nog steeds zorgwekkend.
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het uitdragen van de waarden van de democratische rechts-
staat, de bestrijding van internationaal terrorisme en de oor-
zaken daarvan, het tegengaan van armoede via fair trade en
ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van internatio-
nale solidariteit tussen lidstaten en met andere delen in de
wereld’. Op deze terreinen kan Europa met elan een alternatief
bieden voor de harde machtspolitiek van grote mogendheden
en tevens invloed uitoefenen in de richting van andere, opko-
mende machtscentra, zoals China en India. 

• Het buitenlandse beleid van de Europese Unie dient toege-
sneden te zijn op de situaties in de landen waarmee Europa
nauwe betrekkingen onderhoudt of waarvoor zij een speciale
verantwoordelijkheid draagt. 

• Het Nabuurschapsbeleid vormt de spil voor hechte sociaal-
economische en politieke samenwerking met de landen aan de
Europese buitengrens. Daarnaast gaat het ook om discussies
over democratie en ondersteuning van de rechten van de
mens, milieu- en energiebeleid, een gezamenlijk immigratie-
beleid.

• Ten aanzien van Rusland dient de Europese Unie onverkort
democratisering, respect voor de rechten van de mens en ver-
antwoord milieubeleid te bevorderen. Terwijl dit de EU op
zeker moment voor een dilemma kan stellen, zou men richting
Moskou onomwonden duidelijk moeten maken dat de steun
voor democratische hervormingen in gezamenlijke buurlan-
den geen onderwerp van onderhandeling is. Dit op basis van
hechte economische samenwerking en vriendschappelijke
betrekkingen met het regime Poetin, ook al omdat Rusland
een zeer groot en machtig land is waarmee de samenwerking
nodig blijft voor het bevorderen van duurzame vrede en veilig-
heid.

• In het komende decennium heeft de Europese Unie een speci-
ale taak ten aanzien van de Balkan (Servië-Montenegro,
Bosnië, Kosovo en Macedonië), zowel bij stabilisatie als bij
democratisering en de voorbereiding op uiteindelijk lidmaat-
schap van de Europese Unie. Ten aanzien van Kosovo betekent
dit vergaande autonomie en op termijn leidt dit mogelijk zelfs

wordt ingebed in de strijd tegen het internationale terrorisme,
verzet Rusland zich tegen internationale betrokkenheid in het
conflict. Samen met de sluimerende conflicten in Moldavië en
Georgië heeft dat de relatie met de internationale gemeenschap
onder druk gezet, terwijl het tot een verregaande verlamming van
instellingen als de OVSE heeft geleid. Het kenmerkt de instru-
mentele aanpak die Rusland veelal volgt, maar ook het feit dat
men, ondanks herhaalde verzekeringen van het tegendeel, maar
moeilijk afstand kan nemen van het idee van een Russische
invloedssfeer. In april 2005 noemde Poetin de ineenstorting van
de Sovjet-Unie nog de ‘grootste geopolitiek catastrofe’ van de
vorige eeuw.
De Russische opstelling is dan ook van groot belang voor de ont-
wikkelingen in de landen van het Nieuwe Midden. De Russische
inmenging tijdens de presidentsverkiezingen in de Oekraïne in
het najaar van 2004 was onverhuld, al koos men er uiteindelijk
voor de zaak daar niet te blokkeren of te laten uitdraaien op een
gewelddadige interventie. De Russische invloed op het verdere
verloop van de hervormingen mag, ook door de sterke economi-
sche banden tussen de landen van de voormalige Sovjet-unie,
echter niet onderschat worden.

Aanbevelingen
• Getoetst aan het subsidiariteitsbeginsel, vraagt een breed en

geïntegreerd veiligheidsbeleid van Europese landen, waaron-
der Nederland, eerder om meer dan minder Europese samen-
werking. Landen zijn afzonderlijk niet meer in staat de grote
bedreigingen van internationale vrede en veiligheid effectief
tegen te gaan. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid van
de Europese Unie is daarom dringend nodig. Daarmee onder-
scheidt het zich van andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld
volkshuisvesting.

• De Europese Unie heeft een eigen rol op de gebieden waarop
zij sterk kan zijn. Zoals verwoord in de recente PvdA-discus-
sienotitie ‘Europa: vertrouwen herwinnen’, betreft dit: ‘con-
flictpreventie, het versterken van de internationale rechtsorde,
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6. De Europa-Amerika lijn: alle zeilen bij

Het einde van de Koude Oorlog, de geleidelijke opkomst van de
EU als mondiale speler en de aanslagen in New York op 11 sep-
tember 2001 hebben beweging gebracht in de machtsverhouding
en rolverdeling tussen de Verenigde Staten en Europa.
Na 1989 verdween de bipolaire wereld, waarin West-Europa en de
VS innig verbonden waren. Voor de VS betekenden de val van het
communisme en het einde van de Sovjet-Unie dat zij overbleven
als enige supermacht in de wereld. In diezelfde periode engageer-
de de EU zich om het oostelijk deel van het continent te integre-
ren, terwijl de Unie, zeker na het Verdrag van Amsterdam, ook het
belangrijkste forum voor de Europese buitenlandse politiek werd.
De ontwikkeling daarvan verloopt met vallen en opstaan. Een
Amerikaanse Alleingang in de buitenlandse politiek, waarvan de
aanslagen in New York op 11 september 2001 in veel opzichten de
katalysator zijn geweest, vereist veel krachtiger Europese samen-
werking. 

De EU en de VS zijn met elkaar verbonden door culturele en poli-
tieke overeenkomsten, veel gemeenschappelijke waarden, een
dicht web van economische betrekkingen en gezamenlijke belan-
gen. Tezelfdertijd zijn er ook steeds meer tegenstellingen en ver-
schillen van inzicht over wat nastrevenswaardig is. De regering-
Bush handelt steeds meer unilateraal, buiten effectieve multilate-
rale organisaties om, terwijl Europa onvoldoende krachtig
samenwerkt op het hele terrein van de buitenlandse en veilig-
heidspolitiek.
De lange termijndoelen van het Europese en Amerikaanse bui-
tenlandse beleid komen in de meerderheid van de gevallen
globaal goed overeen, zoals vrede in het Midden-Oosten, non-
proliferatie van nucleaire wapens, en democratisering in de
Arabische wereld. Maar er zijn vaak grote verschillen als het gaat
om de strategie en de middelen die worden ingezet. Bovendien
gaan Amerikanen en Europeanen heel verschillend om met de
principes die het internationale systeem schragen. Europeanen

tot voorwaardelijke onafhankelijkheid, waarbij gelet wordt op
de rechten van de mens, bescherming van minderheden en
opbouw van de rechtsstaat. Daarbij zal een volgehouden
internationale betrokkenheid nodig zijn, inclusief een strategie
met betrekking tot inpassing in Europese organisaties (EU en
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE)).

• Nederland moet zich sterk blijven maken voor een lidmaat-
schap van Turkije van de Europese Unie op basis van de over-
eengekomen voorwaarden van respect voor de rechten van de
mens en nationale minderheden, goed bestuur in een demo-
cratische rechtsstaat en het onderschrijven van de waarden en
verworvenheden van de Europese Unie (alle zogenaamde
Kopenhagen-criteria)

36 Vreedzaam veilig PvdA projectgroep Internationale vrede en veiligheid 37



brengt dat men inspraak moet dulden. De coalition of the willing
vervangt het idee van gelijkwaardig partnerschap.

Terwijl de Amerikaanse regering haar verbintenis aan de multila-
terale instellingen met de mond belijdt, wijzen haar acties uit dat
de Amerikaanse steun voor de internationale rechtsorde steeds
verder afneemt. Die spreidstand is een groot probleem. De recen-
te onwil bij te dragen tot de vernieuwing van het non-proliferatie-
verdrag en de hervorming van de VN zijn treffende illustraties.
Zelfs oog in oog met een van de meest bedreigende ontwikkelin-
gen die de wereld in lange tijd gekend heeft, de versnelling in het
proces van nucleaire proliferatie, vertrouwt Washington  liever op
de eigen power diplomacy en de dreiging met militaire interventie.
Het is van groot belang de Amerikaanse regering te binden aan
multilaterale instellingen, zoals de Verenigde Naties waarvan zij-
zelf de voornaamste architect en belangrijkste geldgever zijn. 
Dit roept ook de vraag op wat in de toekomst de rol van de NAVO
zal zijn, nu zijn positie als belangrijkste transatlantisch veilig-
heidsforum onder druk staat, mede door de afnemende
Amerikaanse belangstelling. Mogelijk evolueert de NAVO nog
sterker naar een organisatie die ook andere taken op zich neemt
dan de klassieke defensie en als facilitator van politiek niet-con-
troversiële humanitaire acties optreedt. Voorbeelden zijn de
recente NAVO-missies bij orkaan Katrina en de aardbeving in
Pakistan.

Er bestaan verschillende opties voor de samenwerking tussen EU
en NAVO. Allereerst kan de NAVO verantwoordelijkheid voor een
missie alleen dragen, bijvoorbeeld op verzoek van de VN of ande-
re regionale organisaties. 
De NAVO kan ook samen met de EU optreden, zoals bij Berlijn-
plus operaties, waarbij de EU gebruik maakt van NAVO-capaciteit.
In het voormalige Joegoslavië wordt dit al succesvol toegepast.
Op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de sterke pun-
ten van beide organisaties: de sterke organisatie van de NAVO en
de grotere ervaring met humanitaire hulpverlening en militair-
civiele samenwerking waarover de EU beschikt.

hechten zeer sterk aan internationale rechtsorde en multilaterale
inkadering van extern optreden, terwijl Bush c.s. zich eerder resul-
taatgericht opstellen en zich richten op de actie zelf. Voor hen is
het uitgangspunt dat ze wereldwijd moeten kunnen optreden om
hun belangen veilig te stellen en hun waarden te verspreiden.

De schok van de aanslagen in New York speelt in de huidige
Amerikaanse buitenlandse politiek een cruciale rol. Die heeft de
Amerikanen bewust gemaakt van hun kwetsbaarheid. Daarnaast
hebben ze ertoe geleid dat de neoconservatieven het buitenlands
beleid van President Bush naar hun hand hebben kunnen zetten.
De retoriek van het beleid verwijst voortdurend naar een veiligere
wereld en de verspreiding van democratie en vrijheid. Maar de uit-
voering ervan verraadt het onvermogen zich te verplaatsen in de
positie van de ander. Dat ondermijnt de legitimiteit van
Amerikaanse acties. Bovendien vertrouwt de Amerikaanse rege-
ring nog altijd in de eerste plaats op een militair instrumentarium
waarbij de korte termijn effecten zwaarder wegen dan de ontwik-
keling op langere termijn. Krachtdadig maar vaak kortzichtig. 
De oorlog in Irak is een belangwekkend voorbeeld. De veronder-
stellingen achter de interventie bleken achteraf ongegrond, het-
geen het internationale rechtssysteem veel kwaad heeft gedaan.
Het afzetten van Saddam kunnen we niettemin zien als een gun-
stige uitkomst. Maar op de ordeloosheid die daarna is ontstaan
was de Amerikaanse regering niet voorbereid. In plaats van een
probleemloze omwenteling en snelle democratisering, lopen de
Amerikanen en hun bondgenoten aan tegen elementaire proble-
men. De Amerikaanse voorbereiding op de vrede blijkt veel min-
der grondig te zijn geweest dan de voorbereiding op de oorlog. 
De verwikkelingen rond Irak zijn echter tamelijk uniek. Het scena-
rio waarbij er fundamentele onenigheid is tussen Europa en de VS
en bovendien Europa volledig verdeeld raakt komt gelukkig niet
zo vaak voor. Niettemin is het patroon wel degelijk dat Europese
bondgenoten altijd eerst via de VN politiek willen bedrijven, ter-
wijl de VS eerst kijken of ze niet buiten de VN en andere multila-
terale instellingen om kunnen. Steun van bondgenoten voor het
Amerikaanse optreden is dan welkom, maar niet als dat met zich
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buiten toe eensgezind toont. Lidstaten zouden vaker moeten
afzien van een eigen opstelling ten faveure van een Europees
standpunt.
Daarnaast moet de Europese Unie zorgen voor consistentie: tus-
sen verschillende beleidsterreinen, maar ook tussen woord en
daad. De Amerikaanse regering ziet economische en democrati-
sche ontwikkelingen nog altijd voornamelijk in functie van haar
eigen belangen, en niet als een doel op zichzelf. Dat laatste maakt
groot verschil uit voor de legitimiteit van een dergelijk optreden.
De EU zal haar interne organisatie op orde moeten krijgen om
met voldoende snelheid en daadkracht te kunnen reageren. De
EU schiet nu op het terrein van de buitenlandse politiek nog ern-
stig tekort. Integratie van middelen, meer besluitvorming per
meerderheid over uitvoering van consensus-besluiten over de
hoofdlijnen van buitenlands beleid (zie ook EU-notitie PvdA) en
een duidelijke prioriteitstelling zijn hier van belang.

Aanbevelingen 
• In de verhouding tussen Europa en de Verenigde Staten dient

de Nederlandse regering te opereren langs twee lijnen. De eer-
ste is grotere verantwoordelijkheid voor de EU op het vlak van
buitenlands beleid en steun voor het gezamenlijk standpunt.
De tweede is het tegelijkertijd openhouden van de politieke
dialoog en samenwerking met de VS. De Nederlandse regering
dient zich door haar bijzondere relatie met de VS niet tegen
Europa te laten uitspelen. 

• Nederland kan een constructieve rol spelen bij het tot stand
brengen van toenadering tussen de EU en de VS. Beide zijden
moeten blijven investeren in hun gemeenschap van gedeelde
waarden en verwantschap. Ondanks het soms twijfelachtige
optreden van de Amerikaanse regering, delen wij als
Europeanen het streven naar vrijheid, democratie en voor-
spoed. In het Midden-Oosten maken de VS de laatste tijd meer
vijanden dan vrienden. Dit dreigt een ongewenste polarisering
in de hand te werken. De EU moet in haar eigen benadering
van vrede en veiligheid duidelijk maken dat het unilaterale

Een derde optie is dat de EU alleen opereert, als de Amerikaanse
regering niet mee kan of mee wil doen, maar ook wanneer het
gaat om landen en gebieden waarvoor de eerste verantwoorde-
lijkheid bij Europa ligt. Indien nodig moet de EU ook de capaciteit
hebben op eigen kracht op te treden. Dat betekent dat de EU moet
blijven werken aan de doelmatigheid van haar strijdkrachten en de
verdere ontwikkeling van civiel-militaire instrumenten. Europa
moet genoeg hard power achter de hand hebben. Dat betekent
geenszins dat we de capaciteit van Amerika op het militaire vlak
moeten proberen te benaderen. Maar de inzet van meer Europese
capaciteit zou ook aan de VS duidelijk maken dat de EU gezien
moet worden als een gelijkwaardige partner, waarmee zij rekening
dienen te houden. Inzet van de NAVO Responce Force en de EU
Battlegroups dient vooral ook betrekking te hebben op het verster-
ken van VN-vredesmissies en VN-stabilisatiemissies. Gezien de
snelheid waarmee eenheden kunnen worden opgeroepen, dient
goede parlementaire controle en instemming verzekerd te zijn. 

Het moet de Europese Unie gaan om een goede combinatie van
het uitoefenen van hard power en soft power. De EU moet haar eco-
nomische macht bij tijd en wijle durven gebruiken, maar vooral
blijven vertrouwen op haar brede benadering, uitgaande van het
feit dat veiligheid verbonden is met duurzame economische ont-
wikkeling met een menselijk gezicht, het oplossen van sociale
conflicten en ontwikkeling van behoorlijk bestuur met respect
voor mensenrechten. 

Het Europese samenwerkingsmodel werkt ook als voorbeeld:
gedeelde soevereiniteit en de versterking van de internationale
rechtsorde zijn de belangrijkste garanties voor vreedzame samen-
werking. Dergelijke uitgangspunten zijn ook veel beter in over-
eenstemming met ontwikkelingsdoelen op langere termijn.
Terwijl deze ideeën nu worden vervat in veel van het Europese
externe beleid, blijft de uitvoering ervan cruciaal voor het waar-
maken van de Europese potentie als mondiale speler. Coherentie
en consistentie zijn hier van belang. De Europese invloed in de
wereld hangt direct samen met de mate waarin de EU zich naar
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7. Islamistisch fundamentalisme slecht
verstaan

De aanslagen in Londen in juli 2005 hebben de reële dreiging van
door islamistisch fundamentalisme geïnspireerd terrorisme in
Europa herbevestigd. In dit vraagstuk komen aspecten van ons
interne en externe optreden op complexe wijze bij elkaar. Het is
een schaakspel op drie onderling verbonden borden: in onze rela-
ties met de islamitische wereld, met onze eigen moslimgemeen-
schappen en in onze strijd tegen door extreme interpretaties van
de islam geïnspireerd geweld.
Een ‘veiligheidsbeleid’ dat zich alleen richt op opsporing van
potentiële daders en fysieke bescherming van mogelijke doelen –
na 11 september 2001 de belangrijkste pijlers van ons antiterro-
rismebeleid – is geen afdoende benadering. Bovendien lijkt de
Amerikaanse war on terror en hun ‘democratiseringscampagne’ in
het Midden-Oosten vooralsnog averechts te werken.
Om de dreiging van islamistisch extremisme effectief tegemoet te
treden, moeten we daarom ook kijken naar de achterliggende oor-
zaken en beweegredenen. We moeten ons rekenschap geven van
de interne (politieke) processen in islamitische landen en in mos-
limgemeenschappen. Alleen vandaaruit kunnen we een politiek
ontwikkelen die op langere termijn radicaliseringsprocessen,
zowel in onze eigen samenlevingen als buiten Europa, kan tegen-
gaan. Het begrijpen van stromingen en ontwikkelingen in de
hedendaagse islam is onontbeerlijk voor een doorwrochte visie
op onze relatie met de islamitische wereld en voor effectieve
beleidsaanbevelingen. 

De islamitische wereld
De islam inspireert een rijk geschakeerd en complex palet van cul-
turele en politieke uitingen, zowel binnen Europese landen als in
overwegend islamitische samenlevingen. Dat varieert van sala-
fisten (die de leer letterlijk opvatten) enerzijds tot vrijwel seculie-
re, liberaal ingestelde moslims anderzijds. Een oppervlakkige
beschouwing kan leiden tot de conclusie dat we te maken hebben

optreden van de Verenigde Staten geen duurzame oplossingen
in het Midden-Oosten brengt. 

• Andere hete transatlantische hangijzers waarbij er een globale
tegenstelling tussen Europa en de VS bestaat zijn het
Internationaal Strafhof, de aanpak van het versterkte broeikas-
effect (het Kyoto-verdrag) en de mondiale economie en haar
instellingen (WTO, IMF en Wereldbank). In alle gevallen zal de
Europese Unie alle zeilen bij moeten zetten om de
Amerikaanse koers te corrigeren.

• De NAVO blijft een relevant forum voor veiligheidspolitieke
samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze is
de laatste jaren sterk onder druk komen te staan door de over-
heersende positie van de VS en de unilaterale Amerikaans-
Britse actie tegen Irak. De NAVO kan een belangrijke rol spe-
len in het herstellen van de politieke dialoog. Daarnaast is de
NAVO een zinvol verband voor feitelijke militaire samenwer-
king. Daarvoor is verdere aanpassing nodig van de capaciteit
van de NAVO aan de nieuwe omstandigheden van na het
einde van de Koude Oorlog en aan de nieuwe behoeften op het
terrein van vredesoperaties, in aanvulling op het strategisch
concept van 1999 en de oprichting van de NAVO-Response
Force. 
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groot belang om aan te tonen dat islam en democratie verenig-
baar zijn.
Potentieel gevaarlijk zijn Saoedi-Arabië en Pakistan, waar een
autoritair landsbestuur een pact heeft gesloten met een radicale
geestelijkheid. Dat levert mogelijk een explosief mengsel op van-
wege het totaal ondemocratische karakter van deze landen, die
dikwijls de havens zijn van waaruit radicale ideologieën worden
verspreid.

Het beeld is gemengd. Enerzijds doen zich neigingen tot radica-
lisme voor binnen de moslimgemeenschappen in de Europese
landen, anderzijds klinken oproepen tot democratisering en ver-
zachting in de betrekkingen met niet-moslims door. Daarnaast
kunnen we zien dat in vele moslimsamenlevingen in het Midden-
en Verre Oosten het islamisme met zijn extreme godsdienstpoli-
tiek over zijn hoogtepunt heen lijkt. Er dreigt evenwel het gevaar
dat het autoritaire landsbestuur van Saoedi-Arabië door een even
fundamentalistisch regime wordt vervangen. Dit gemengde beeld
vraagt om een zorgvuldig beleid ten aanzien van de verande-
ringsprocessen in deze landen, en in onze eigen samenleving. 
Democratisering moet het hoofddoel zijn in onze benadering.
Lange tijd is het argument geweest dat democratisering isla-
misten de ruimte zou geven, met destabilisering als gevolg.
Autoritaire regimes, zoals in Saoedi-Arabië, Algerije en Pakistan,
die hun islamisten onder de duim hielden, konden daarom reke-
nen op Amerikaanse en op Europese steun. Maar een democra-
tisch tekort en een autoritair en corrupt wanbestuur scheppen op
den duur maar al te vaak ruimte voor radicale groeperingen.
Daarentegen zal democratisering die internationaal is ingebed en
gepaard gaat met economische vooruitgang en behoorlijk
bestuur, burgers juist niet in de handen van extremistische groe-
peringen drijven. Daarom moeten we democratisering als over-
koepelend doel omarmen.
Wat zijn de parameters voor dit proces? Veel meer dan de
Amerikaanse regering lijkt te willen, moeten we ons baseren
op de interne dynamiek en rekening houden met nationale en
lokale omstandigheden. We moeten uitgaan van realistische

met culturele stagnatie, dan wel met een algemene radicalisering
binnen de islam. In werkelijkheid vindt een veelheid van parallelle
ontwikkelingen plaats: modernisering en het streven naar zeg-
genschap en individualiteit vinden plaats naast radicalisering en
de opkomst van fundamentalistisch terrorisme.
In de islamitische wereld levert dit grofweg het volgende gemeng-
de beeld op. In Iran, na de revolutie in 1979 het eerste (en tot dus-
ver enige) land waar de politieke islam (een staat gebaseerd op de
islamitische wet) het daadwerkelijk voor het zeggen kreeg, is de
publieke steun voor het theocratische regime vergaand afgebrok-
keld. Een ruime meerderheid van de bevolking lijkt democratische
hervormingen en meer vrijheden te verlangen. Toch is bij de
recente presidentsverkiezingen een man gekozen die lijkt af te
stevenen op hervatting van het Iraanse kernwapenprogramma en
oproept tot vernietiging van Israël. De greep van het staatsappa-
raat op de samenleving blijft groot.
Een ander voorbeeld is het verdwijnen van de Taliban in
Afghanistan na de terroristische aanslagen op de Verenigde
Staten door Al-Qaida die mede vanuit Afghanistan opereerde. Het
nieuwe regime in Afghanistan is, ook na de verkiezingen, echter
nog buitengewoon kwetsbaar en het land zelf is verdeeld. 
In landen als Marokko, Algerije, Egypte en Libanon zien we de
tendens dat eertijds extreme en gewelddadige islamitische groe-
peringen het geweld langzamerhand afzweren en trachten hun
invloed juist binnen het bestaande politieke systeem te laten gel-
den. Ook de machthebbers in deze landen hebben ingezien dat
keiharde repressie niet de gewenste resultaten opleverde. Zij
hebben bepaalde wetgeving in islamitische zin aangepast, maar
wel gemoderniseerd. Vormen van geleide democratie worden
ingevoerd. Hopelijk ontwikkelt de situatie zich daar in de richting
van die in Turkije en Indonesië, waar partijen met een islamiti-
sche achtergrond een grote rol spelen, maar waar geen sprake is
van een dreigende radicalisering of internationaal politieke ont-
sporing. 
Turkije is mogelijk een model voor de rol van de islam in de
samenleving binnen een seculiere staat. Integratie van Turkije in
Europa, waarbij het de standaarden van de EU overneemt, is van
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ten tweede een optimale verhouding tussen kerk en staat, waarbij
de vrijheid van godsdienst is gegarandeerd, maar het staatsoptre-
den gebaseerd is op seculiere uitgangspunten.
Dat is noch eurocentrisch, noch intrinsiek onverenigbaar met de
islam, getuige de eerder genoemde gedeeltelijke moderniserings-
tendens. Bovendien zijn ook enkele uitmuntende islamitische
denkers van mening dat de islam het beste functioneert in een
democratische omgeving waar stevige grondwetten, zoals die van
West-Europese landen, burgerlijke vrijheden (inclusief de vrijheid
van godsdienst) garanderen. Zulke geluiden vormen een belang-
wekkend tegenwicht voor de visie dat een islamistische revolutie
naar Iraans model de ijzeren wet van de geschiedenis is.

De dialoog is onderdeel van de broodnodige herformulering van
de plaats van moslims in onze eigen samenleving, waartoe de
projectgroep Patijn in haar rapport ‘Integratie en immigratie: Aan
het werk!’ en het Beginselmanifest hebben opgeroepen. Terwijl
een ieder doordrongen is van de noodzaak de haperende integra-
tie aan te pakken, is de afgelopen jaren een dusdanig polariserend
klimaat ontstaan, dat we verder verwijderd raken van een succes-
volle integratie.
We moeten dus zoeken naar aanknopingspunten in ons eigen
gedachtegoed voor een doorgaande dialoog met de islam.
Aangezien we nooit willen en mogen eisen dat mensen afstand
doen van hun geloof, moeten we zorgen voor een pluralistisch
institutioneel raamwerk dat de islam en de verdraagzaamheid tus-
sen orthodoxe en vrijzinnige islam in Nederland een bestemming
geeft. Mogelijke elementen zijn imamopleidingen, meer dialoog
en een meer evenredige vertegenwoordiging van de moslimge-
meenschappen. Ook onze buitenlandse politiek ten aanzien van
de islamitische wereld moet daarin een plaats krijgen.
Daarnaast moeten we voorkomen dat de onzichtbare muren rond
moslimgemeenschappen die er nu op bepaalde plaatsen al zijn
(variërend van bejaarde Turken die geen Nederlands spreken tot
moskeeën waar extreme opvattingen worden verkondigd) steeds
hoger worden. Het wekken en herstellen van vertrouwen is daar-
bij van groot belang, want verdere verwijdering zal radicalisering

verwachtingen rond tempo, reikwijdte en diepte van hervormin-
gen. Er zal geen sprake kunnen zijn van een snelle overgang naar
liberale democratieën van Westerse snit. We kunnen ook niet lan-
ger al onze kaarten zetten op seculiere en liberale politici en par-
tijen als we betekenisvolle vooruitgang willen boeken. Het aantal
leiders en volksgroepen die een grondwettelijk verankerde demo-
cratie nastreven is nog steeds klein en zwak in zeggenschap.
Daarom blijft nodig een op hervorming en democratisering
gerichte dialoog met gematigde vertegenwoordigers van de auto-
ritaire aanpak. Ook zullen we meer in gesprek moeten gaan met
politieke groeperingen met een islamistische inslag en onder-
steunen we democratische bewegingen uit de samenleving zelf
in die landen. 
Dat leidt tot dilemma’s voor progressieve partijen, waarvan we
ons goed bewust moeten zijn. Hoe gaan we om met de rol van
de islam in de politiek als gevolg van democratisering? Zijn wij
bereid voorlopig concessies te doen op sommige van onze tradi-
tionele strijdpunten, zoals ongelijkheid tussen man en vrouw of
de machtspositie van lokale elites, zolang dit onderdeel is van
hervorming in de juiste richting? Hier zijn geen pasklare ant-
woorden te geven. Wel dat onze steun aan hervorming en demo-
cratisering onverkort dient te zijn. En in iedere dialoog en samen-
werking blijft het respect voor de universele rechten van de
mens, in het bijzonder ook die van de vrouw, het uitgangspunt. 

Kritische dialoog met de islam
Het is als gezegd noodzakelijk dat we de dialoog met de islam ver-
sterken, zonder terug te vallen in het oppervlakkige multicultura-
lisme uit het verleden. Dat geldt zowel in het binnenland als in het
buitenland.
Uitgangspunt in die dialoog is de zoektocht naar gemeenschap-
pelijke waarden en politieke doelen. Dat betekent niet dat wij
afstand moeten doen van onze eigen inzet. Integendeel, het ver-
eist juist dat we de fundamenten daarvan helder en scherp for-
muleren en ononderhandelbaar maken. Wij moeten daarbij uit-
gaan van een tweetal principes: ten eerste, de maatschappelijke
en wettelijke verankering van individuele rechten en plichten;
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zowel ideologische als materiële aard zijn, maar het is moeilijk in
dit grijze gebied grip te krijgen op structuren en ontwikkelingen.
Het is problematisch dat zulke interpretaties weinig worden weer-
sproken door degenen die een ‘theologische verantwoordelijk-
heid’ hebben. Het is niet direct duidelijk hoe wij hiermee zouden
moeten omgaan: debat met de islam over de eigen traditie is erg
moeilijk. Het gebrek aan eenheid en structuur in de islam, en
daarmee het ontbreken van breed gerespecteerde autoriteiten,
vergelijkbaar met die van de christelijke kerk, speelt daarbij een
rol. Daarnaast ontbreekt bij veel extremisten vertrouwen in de toe-
komst en in de politiek als instrument. Het oogmerk van extre-
mistische groepen stelt ons voor problemen. Ze lijken vooral uit
op islamisering van de wereld, maar ook op angst en destabilisa-
tie. Wellicht trachten ze een zodanige reactie uit te lokken, dat
mondiale strijd in veler ogen gerechtvaardigd zou zijn. We zullen
ons scherp moeten richten tegen politiek misbruik van de islam
voor extremistisch geweld.
In eigen land dienen we te voorkomen dat (met name) jongeren zo
ver vervreemden van onze samenleving dat zij de basiswaarden
daarvan ontkennen. Dat vereist dat we de jongeren die daartoe nei-
gen identificeren en vooral ook contact met hen maken. In dat ver-
band is het van groot belang de lijnen open te houden met die
organisaties die onder islamitische jongeren gezag hebben en met
organisaties die in contact staan met deze jongeren. 

Aanbevelingen
• In de dreiging van extremistische terreur toont zich de verbin-

ding tussen ons interne en externe veiligheidsbeleid. Het
bovenstaande bevat een veelheid aan aanknopingspunten
voor beleidsaanbevelingen die zich soms richten op de interne
situatie, soms op ons externe optreden, maar steeds op de
noodzaak van samenhang daartussen. Het duidt ook op de
noodzaak zowel harde als zachte maatregelen te nemen, maar
hiertussen ook duidelijk een onderscheid te maken. Dat geldt
ook in de buitenlandse politiek: ernstige schendingen van
mensenrechten mogen we niet tolereren; hervormingsproces-

in de hand werken. Dat geldt overigens ook voor onze betrekkin-
gen met de islamitische wereld.

Fundamentalistisch geweld
Het meest directe gevaar van terroristisch geweld ontkiemt thans
in onze eigen samenlevingen. De dreiging komt van radicalise-
rende cellen en enkelingen. Het is van groot belang een scherp
onderscheid te maken tussen de grote meerderheid van de isla-
mitische gemeenschap enerzijds en deze antidemocratische ele-
menten anderzijds. Dat verschil moet tot uiting komen in onze
aanpak. Zelfs wanneer progressieven op afzienbare termijn mee-
helpen aan verbeteringen in buitenlands optreden van het
Westen, in bestrijding van mondiale ongelijkheid en armoede en
in emancipatie van moslims in Westerse samenlevingen, zullen
dergelijke wijzigingen in onze buitenlandse politiek weinig invloed
hebben op de denkbeelden en activiteiten van deze radicale isla-
misten.
Voor hen is een andere aanpak nodig, steunend op preventie, het
tegengaan van rekrutering en, waar nodig, regelrechte repressie.
Tevens moeten we voorkomen dat (met name jonge) moslims de
oversteek maken.
Niettegenstaande het scherpe onderscheid dat we moeten
maken, is er wel degelijk een verband tussen geweldsuitingen en
bepaalde interpretaties van de islam. Om radicaliserende groe-
pen, met name jongeren, te kunnen identificeren en contact met
hen te maken is het noodzakelijk inzicht te hebben in hun ideeën
en praktijken.
Naast georganiseerde rekrutering door terroristische organisa-
ties, spelen meer diffuse en autonome radicaliseringsprocessen
een groeiende rol. Het internet, waarlangs extremistische ideolo-
gie wordt verspreid, is hiervoor het belangrijkste medium. De ide-
ologie omvat gewelddadige interpretaties van de jihad en dromen
over het herstel van het Kalifaat en van wat zij noemen een ‘pure
islam’. Terwijl deze groepen niet noodzakelijkerwijs onderdeel zijn
van een internationale gezagsstructuur, zijn ze in ieder geval
onderdeel van een transnationaal netwerk van denkbeelden. De
ondersteuning die deze radicale groepjes ontvangen kan van
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• Een oplossing voor het Midden-Oostenconflict is van door-
slaggevend belang, ook omdat dit een van de belangrijkste
voedingsbodems is voor de onvrede binnen moslimgemeen-
schappen over de verhouding tussen het Westen en de islami-
tische wereld.

• Voor de Europese verbinding met de islamitische wereld is en
blijft de toetreding van Turkije tot de EU van groot strategisch
belang. Geografisch, cultureel en politiek vormt Turkije een
unieke verbindingsbrug tussen twee werelden. 

Daarnaast blijft Europese samenwerking gericht op doeltreffende
terreurbestrijding onmisbaar. Deels moet dat door middel van
Europese regelgeving, deels door middel van intergouvernemen-
tele samenwerking. Voor de Europese samenwerking gelden de
volgende aanbevelingen: 
• Europese voorstellen moeten kritisch worden beoordeeld.

Alhoewel de samenhang tussen de interne en externe dimen-
sies van veiligheid wel wordt erkend, is hieromtrent op
Europees niveau nog geen beleidskader geformuleerd. Wel is
onlangs een analyse van radicalisering gepubliceerd. Hieraan
dient meer aandacht besteed te worden als basis voor een
beter beleid. 

• Op bepaalde punten dienen de samenwerking tussen politie-
en veiligheidsdiensten en de instrumenten die hen ter beschik-
king staan te worden verbeterd. Hierover zijn recentelijk een
reeks voorstellen gedaan, zoals met betrekking tot opslag van
telefoon- en internetgegevens, passagiersgegevens, en de
bevoegdheden van Europol.

• Nieuwe voorstellen moeten worden beoordeeld op gevolgen
voor burgerlijke vrijheden. We moeten er voor waken dat fun-
damentele vrijheden niet worden geschonden.

• De uitvoering van terrorismebestrijding moet worden verbe-
terd. Lidstaten zijn vaak snel met het maken van afspraken,
zeker in reactie op aanslagen, maar stranden in de uitvoering.
Het werk en de bevoegdheden van de terrorismecoördinator
zou in dit licht geëvalueerd moeten worden. 

sen moeten we ondersteunen. Naarmate we er beter in slagen
oplossingen te brengen voor de conflicten in het Midden-
Oosten of in Irak, verbeteren we niet alleen direct de veiligheid
in Europa, maar ook onze positie in de dialoog met moslim-
gemeenschappen. Onze buitenlandse politiek moet ons, en de
meerderheid van gematigde moslims, argumenten leveren in
het debat met radicale elementen.

• In eigen land moeten we de dialoog versterken. Het gepolari-
seerde klimaat in Nederland en de onvrede onder allochtonen
over hun vaak nog achtergestelde positie hebben het vermo-
gen tot dialoog en wederzijds respect in Nederland geen goed
gedaan. Ook moeten op grotere schaal projecten worden
ondernomen die gericht zijn op werkgelegenheid, scholing,
het tegengaan van allerlei vormen van discriminatie, volks-
huisvesting en inburgering

• Naast het versterken van de dialoog en gericht stimulerings-
beleid zijn echter ook harde maatregelen nodig, inclusief het
vergroten van de effectiviteit van het inlichtingenwerk om
doorgeschoten individuen te isoleren 

Voor onze politiek ten opzichte van de islamitische wereld zou dat
concreet het volgende kunnen betekenen:
• We moeten streven naar een andere invulling van onze relatie

met ondemocratische en semi-autoritaire regimes. De Europese
Unie moet een heldere en consistente politiek voeren, met
democratisering als uitgangspunt. Consistentie, ook tussen
woord en daad, is een belangrijk signaal, zowel naar de islamiti-
sche wereld als naar de moslimgemeenschappen in Europa.

• De OVSE en het Helsinki-proces kunnen hier als model die-
nen. Dat wil zeggen een geleidelijke benadering gebaseerd op
veranderingsprocessen in die landen zelf, met een nadruk op
garanties voor democratie, vrijheden en mensenrechten, maar
uitgaande van de interne omstandigheden en dynamiek.

• Dat zou gecombineerd moeten worden met een hardere lijn
ten opzichte van staten waar intolerantie evident is en die een
voedingsbodem zijn voor extreme interpretaties van de islam.
Dat geldt met name voor Saoedi-Arabië en Pakistan.
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ontwikkelingen voorgedaan, zoals de Israëlische terugtrekking uit
de Gazastrook en de relatief succesvolle verkiezingen in de
Palestijnse gebieden. Nederland en Europa dienen veel meer pri-
oriteit te geven aan het oplossen van het conflict. Te vaak wordt
geleund op Amerikaanse initiatieven. Te weinig wordt een eigen
Europese lijn gekozen. Te weinig ook wordt erkend dat het
Israëlisch-Arabisch conflict het hele Midden-Oosten gegijzeld
houdt en dat de voortdurende bezetting leidt tot verdere verpau-
pering en radicalisering van de Palestijnen. 

Aanbevelingen
• Uitgangspunt blijft het bestaan en de erkenning van twee

levensvatbare staten volgens het internationale recht en een
stipte naleving van de mensenrechten en het humanitaire oor-
logsrecht. De ontruiming van de Gazastraak door Israël is een
eerste stap. Europa dient een effectief vredesinitiatief in het
Midden-Oosten te ontwikkelen.

• De Associatie-akkoorden dienen actiever ingezet te worden
met politieke vooruitgang als doel en de naleving daarvan
dient door Nederland en Europa scherp te worden gecontro-
leerd. Wanneer overtredingen plaatsvinden, dient de
Associatieraad bijeen te worden geroepen om eventuele maat-
regelen vast te stellen.

• De nederzettingenpolitiek van Israël kan niet als voldongen
feit worden aanvaard. De bouw van nieuwe nederzettingen in
Palestijns gebied is onaanvaardbaar. Bestaande Israëlische
nederzettingen in bezet Palestijns gebied moeten ontmanteld
worden. Exportproducten uit die nederzettingen moeten wor-
den geweerd.

• Israël dient zich te richten naar het gezaghebbende advies van
het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de
Israëlische Muur. De bouw daarvan in bezet Palestijns gebied
dient onmiddellijk te worden stopgezet en reeds bestaande
delen dienen te worden afgebroken.

• In de Palestijnse gebieden dienen democratisering en respect
voor mensenrechten te worden bevorderd. Terrorisme dient

8. Midden-Oosten: van brandhaard 
naar kans

Een vreedzaam, democratisch en ontwikkeld Midden-Oosten is
van cruciaal belang voor Europa. De wederzijdse beïnvloeding
tussen Europa en het Midden-Oosten neemt vele vormen aan: zij
is de oorsprong van grote bevolkingsgroepen in Europa, er zijn
handelsrelaties en energiebelangen en ook effectieve terreurbe-
strijding kan alleen in goede samenwerking plaatsvinden. In de
Midden-Oostenpolitiek van vele Westerse landen wordt echter
ook een gebrek aan kennis zichtbaar over ontwikkelingen en vele
aspecten van het Midden-Oosten en de Arabische wereld. Het
verbeteren van ons inzicht in het Midden-Oosten is daarom een
noodzakelijke stap bij verdergaande relaties. We dienen inzicht te
verkrijgen in de onderwerpen en zaken die het Midden-Oosten
bezig houden, zoals de relatief jonge bevolking die zeggenschap,
werk en ontwikkeling eist, de druk van migratiestromen, de aar-
zelende democratisering en erkenning van mensenrechten in
sommige landen, de hardhandige onderdrukking in andere lan-
den en uitbreiding van handel en economische relaties. Niet in de
laatste plaats zullen we oog moeten hebben voor de pluriformiteit
binnen de civiele samenlevingen in het Midden-Oosten. 
De Arabische wereld is geen monolithisch blok. De laatste jaren
hebben belangrijke veranderingen plaatsgehad, deels veroorzaakt
door globalisering en deels door politieke aardverschuivingen,
waaronder de enorme hervormingen in Turkije, de inval in Irak, de
omwenteling in Libanon en de hervormingen in Marokko. Het
Midden-Oosten wordt echter nog steeds geplaagd door twee
hoofdproblemen. In de eerste plaats het Israëlisch-Arabisch con-
flict en in de tweede plaats de vele ondemocratische en autoritai-
re regimes in de regio en de politieke en economische stagnatie
die hiervan mede het gevolg is. 

Het Israëlisch-Arabisch conflict
Het Israëlisch-Arabisch conflict is hardnekkig, maar lijkt toch in
een nieuwe fase te zijn gekomen. Er hebben zich belangrijke
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Aanbevelingen
• De Nederlandse regering heeft in samenwerking met Europa

een aantal instrumenten om betrekkingen met het Midden-
Oosten te intensiveren en democratisering te bevorderen: het
Barcelona-proces, de Associatie-akkoorden en economische
relaties.

• Uitbreiding en intensivering van het Barcelona-proces: onder-
steunen van de ontwikkeling van vrije media, mensenrechten-
organisaties, vrouwenorganisaties en universiteitenuitwisse-
lingen. Ten aanzien van Oost-Europa is hier al veel ervaring
mee opgedaan die ook kan worden toegepast in het Midden-
Oosten.

• In de Associatieakkoorden moeten betere regels voor de nale-
ving van de rechten van de mens worden opgenomen: een
stelsel van controle en toezicht met positieve prikkels, maar
ook met een sanctieregime dat van toepassing is op alle
betrokken landen. 

• Economische ontwikkeling die tot meer perspectief en werk-
gelegenheid leidt, is een belangrijke stimulans voor democra-
tisering en vermindert de kans op radicalisering. In dat licht
dienen verdergaande economische relaties te worden opge-
bouwd en moet de toegang tot de Europese markt worden ver-
groot.

• In het algemeen moet de Nederlandse regering democratise-
ring en goed bestuur in het Midden-Oosten ondersteunen.
Binnen verschillende fora moet samenwerking en uitwisseling
van kennis met parlementariërs uit betreffende landen worden
bevorderd. 

met veel meer kracht en met inachtneming van het internatio-
nale recht te worden bestreden. 

• Maatschappelijke organisaties die strijden tegen corruptie en
tegen geweld dienen effectieve steun te ontvangen. 

Democratisering en mensenrechten
Arabische wetenschappers wijzen al sinds enkele jaren op de
enorme informatie- en onderwijskloof in de Arabische wereld in
vergelijking met andere werelddelen. Alleen Afrika loopt verder
achter als het gaat om de hoeveelheid publicaties van boeken,
deelname aan onderwijs door meisjes, internetaansluitingen etc.
In Noord-Afrika (bijv. Egypte), zijn het de afgelopen decennia
vooral islamitische organisaties geweest die, veelal op lokaal
niveau, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en voedsel voor
de bevolking verzorgden. Democratisering en het voldoen aan
behoeftevoorziening van de bevolking door politieke machtheb-
bers is achterwege gebleven.
Democratisering is een moeizaam proces dat niet zonder meer
van buitenaf opgelegd kan worden. Het verlangen naar een meer
democratische cultuur leeft ook in het Midden-Oosten. Daarom
wordt het nu echt tijd voor een Europees offensief richting demo-
cratisering, openheid en verbeterde handels- en migratieregels
met de landen van de Middellandse Zee en de Maghreb. Een der-
gelijk beleid krijgt alleen handen en voeten als het van binnenuit
gedragen wordt. Europa dient democratisering veel actiever en
consequenter te bevorderen en zoveel mogelijk te stimuleren en
te ondersteunen. Dat betekent dat steun aan autoritaire regimes
geleidelijk maar wel gestaag dient te worden ingetrokken en
gericht op een daadwerkelijke inzet voor democratisering, open-
heid en ontwikkeling. Dit kan gebeuren door samenwerking met
niet-gouvernementele organisaties in die landen. Democratise-
ring betekent ook de populariteit en verantwoordelijkheid van
door geloof geïnspireerde partijen accepteren indien zij op vreed-
zame en democratische wijze naar politieke zeggenschap dingen. 
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overheid het geweldsmonopolie kwijtraakt, is vrijwel altijd niet
langer in staat de interne rechtsorde te handhaven en zijn bevol-
king openbare diensten te leveren dan wel de voorwaarden daar-
toe te scheppen. Het beslissende kenmerk van de falende staat is
dus het feitelijk verlies van het geweldsmonopolie. Dan immers is
er geen sprake meer van een regering die effectief gezag uitoefent
over haar grondgebied en bevolking en dat is vanouds een van de
hoofdcriteria in de definitie van het begrip staat. 
Een staat die zijn bevolking onderdrukt en afkeurenswaardige
keuzen maakt bij het verlenen van diensten aan zijn bevolking,
zoals bijvoorbeeld Irak onder Saddam Hussein of het voormalig
Joegoslavië, is op zichzelf nog geen falende staat, maar kan dit op
termijn wel worden. Er bestaat geen officiële lijst van falende sta-
ten aan de hand van objectieve criteria. Somalië wordt vaak als
voorbeeld genoemd, omdat in dat land sinds lange tijd een cen-
traal gezag feitelijk afwezig is en het gebied wordt bestuurd door
diverse de facto entiteiten, al dan niet geleid door voormalige
krijgsheren. Naast landen als Somalië, Sierra Leone, Liberia en de
Democratische Republiek Congo hebben we het afgelopen jaar
kunnen waarnemen hoe staten als Soedan en Haïti gevaarlijk
dicht langs de afgrond schoven en kenmerken van een falende
staat vertoonden. 

Aan het falen van een staat ligt veelal een samenstel van oorzaken
ten grondslag, die in ieder concreet geval verschillen. Allereerst
kunnen bepaalde feitelijke omstandigheden het functioneren van
een staat moeilijk maken. Deze kunnen gelegen zijn in een
ongunstig klimaat, karige bodemgesteldheid, een eenzijdig en
kwetsbaar exportpakket en gebrekkige economische ontwikkeling.
Bij de strijd om economische voordelen wordt de regeringsmacht
een begeerlijk bezit (en zelfs vaak de enig bereikbare bron van
inkomsten) dat na verovering ervan wordt ingezet voor de eigen
groep. In zwakke staten blijkt de aanwezigheid van grondstoffen
dikwijls niet zozeer een bron van ontwikkelingskansen te zijn als
wel een factor die de strijd om de beschikkingsmacht aanwakkert.
Conflict trade is de handel in niet-militaire goederen waarmee
lokale oorlogseconomieën worden gefinancierd. Ook de omvang

9. Falende staten weer op de been

Toen in de jaren ’90 in veel delen van de wereld de stop van de
Oost-West tegenstellingen van de fles raakte, ging het probleem
van falende staten als één van de betrekkelijk verhulde en veron-
achtzaamde geesten in de wereld rondwaren. Natuurlijk kende de
wereld toen al de problematiek van krakkemikkige staatsverban-
den en niet-functionerende regeringen (bijv. Nigeria, Zaïre) die er
niet in slaagden hun land en volk veiligheid en ontwikkeling te
brengen. Maar na het einde van de Koude Oorlog diende dit pro-
bleem zich in toenemende mate aan als een niet langer nogal ver-
afgelegen en geïsoleerde kwestie. Het probleem van de falende
staten is nu verbonden met de verspreiding van transnationale
criminele netwerken, drugsmaffia’s, grondstoffenroof (bijv. van
uranium en ‘bloeddiamanten’), wapenhandel, chaotische vluchte-
lingenstromen en internationaal terrorisme. De aanslagen van 11
September op de Verenigde Staten en daarna op onder meer Bali,
Madrid en Londen hebben dit probleem nog scherper in de
schijnwerpers geplaatst. In ieder geval werd duidelijk dat zich in
Afghanistan lange tijd broeinesten van internationaal terrorisme
hebben kunnen ophouden. De vraag is wat de internationale
gemeenschap, in het bijzonder de Verenigde Naties, kan doen aan
het beheersen en het herstellen en liefst het voorkomen van het
fenomeen van falende staten.

Omschrijving
Een sluitende definitie van het begrip falende staat bestaat nog
niet. Tevens valt het op dat ook termen als gefaalde en in elkaar
gestorte staat worden gehanteerd. Daarmee wordt aangeduid dat
de betreffende overheid al in een feitelijke situatie van verval en
falen terecht is gekomen. Ook wordt wel in meer neutrale termen
gesproken over ‘fragiele staten’. Onder erkenning dat geen twee
situaties dezelfde zijn, gaat het bij een falende staat om een over-
heid die niet bij machte is (grote delen van) haar grondgebied te
beheersen en de veiligheid van haar burgers te garanderen, aan-
gezien zij haar monopolie op geweld heeft verloren. En wie als
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Falende staten kunnen zelfs ook onze vrede en veiligheid in
gevaar brengen. Deze staten vormen vaak een toevluchtsoord
voor criminele organisaties die zich met teelt en smokkel van
drugs of met mensensmokkel inlaten. Ook fungeren zij soms als
uitvalsbasis voor terroristische netwerken, die hun invloed in
beginsel over de gehele wereld kunnen doen gelden. De ‘gastvrij-
heid’ die het Taliban-regime in Afghanistan bood aan Osama Bin
Laden en zijn Al-Qaida beweging vormt in dit verband een bittere
les. Een en ander betekent dat de internationale gemeenschap en
individuele staten diverse en uiteenlopende gronden hebben om
zich met falende staten te bemoeien: solidariteit met de lokale
bevolking; stabiliteit in de regio; en het belang van een werkbare
wereldordening die vrede en veiligheid en handhaving van recht
bevordert. Deze gronden komen uiteindelijk ook dicht bij eigen-
belang, zeker ook van Westerse landen als Nederland: een stabie-
le wereld met verantwoordelijke en effectieve soevereine staten is
de beste omgeving voor het bevorderen van economische belan-
gen, het handhaven van de internationale rechtsorde en het
bestrijden van criminaliteit, ziekten, milieuschade en terreur.

Aanbevelingen
• Aangezien het falen van staten voortkomt uit een samenstel

van oorzaken zal ook het bestrijden van het falen langs vele
wegen tegelijk moeten plaatsvinden. Een meersporenstrategie
en geïntegreerd beleid zijn de enige effectieve mogelijkheid.
Ontwikkelingssamenwerking, politiek, diplomatie, economie
en de inzet van militaire middelen, al deze beleidsvormen kun-
nen daarbij een grote rol spelen. Het probleem is vaak zo weer-
barstig dat er alleen resultaten kunnen worden geboekt met
toepassing van een stug volgehouden meersporenstrategie,
die bestaat uit een gedegen gezamenlijke analyse, intensieve
internationale samenwerking, inzet van voldoende middelen
en mensen, langdurige politieke betrokkenheid en niet-aflaten-
de aandacht voor het functioneren van staten. Het spectrum
van instrumenten loopt van algemeen voorwaardenscheppend
beleid tot specifieke maatregelen gericht op staten en zelfs

van het staatsgebied kan een rol spelen bij de (on)mogelijkheid
om recht en orde te garanderen en ontwikkeling te bevorderen.
De afstand tussen de noord- en zuidgrens van Soedan is even
groot als de afstand tussen Amsterdam en Moskou. Daar komt in
veel staten nog de culturele en etnische diversiteit bij: denk maar
aan de Balkan, om dicht bij huis te blijven.
We zien staten ook falen omdat de instituties van de zogenaam-
de moderne staat, veelal geïmporteerd en van buiten opgelegd,
niet willen wortelen in een niet-westerse culturele omgeving die
nog gekenmerkt wordt door patroon-cliënt-verhoudingen. Deze
gegeven omstandigheden en de frictie tussen de oorspronkelijke
en geïmporteerde instituties maken de staat vaak zwak en kwets-
baar en vatbaar voor intern en extern misbruik. Intern misbruik
kenmerkt zich vaak door ongebreidelde zelfverrijking door leiden-
de overheidsfunctionarissen (denk aan president Moboetoe van
het vroegere Zaïre) en vriendjespolitiek. Maar ook derden kunnen
misbruik van de situatie maken en voor een habbekrats grond-
stoffen het land uitvoeren of een levendige wapenhandel voeden.
Kortom, het falen van staten is dus veelal voor een belangrijk deel
het gevolg van mensenwerk.

Gevolgen
Een falende staat raakt uiteraard allereerst de eigen burgers van
het betrokken land. Veiligheid kan niet meer door de overheid
worden gewaarborgd, vaak is er sprake van onontkoombaar leed
en glijdt men af in een spiraal van geweld, uitholling van de men-
selijke waardigheid en straffeloosheid. Maar in een interdepen-
dente wereld raakt het falen van staten vaak ook andere landen en
burgers die buiten de falende staat leven. Door diverse grens-
overschrijdende effecten kunnen conflicten in falende staten de
regionale stabiliteit en veiligheid in gevaar brengen. Het bestuurs-
vacuüm in een falende staat kan een aanzuigende werking hebben
op criminele netwerken in de regio. Het leidt vaak tot een bloei-
ende wapenhandel en conflict trade. Grote groepen vluchtelingen
zoeken hun heil over de grens in nabije landen. Aldus kan het
falen van een staat als een zwam door de regio groeien, zoals we
in West-Afrika en de Hoorn van Afrika hebben kunnen zien. 
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inzake de bestrijding van productie van en handel in kleine
wapens is dringend gewenst. 

• Ingeval van falende staten die diep in verval zijn geraakt met
grootschalig menselijk lijden, grote instabiliteit en wellicht als
gevolg daarvan zelfs terreurdreiging, kan de reactie van de
wereldgemeenschap niet meer vrijblijvend zijn en moet over-
wogen worden om met militaire middelen in te grijpen (zie ook
de volgende paragraaf voor de criteria daarvoor). Uiteraard
spelen dan overwegingen van rechtmatigheid, doelmatigheid
en de risico’s van het ingrijpen een grote rol. In de huidige
praktijk van de VN-Veiligheidsraad kunnen dergelijke situaties
alsmede grote stromen vluchtelingen als bedreigingen van de
vrede (art. 39 VN-Handvest) gekwalificeerd worden op basis
waarvan de Veiligheidsraad militaire actie kan toestaan. In het
huidige volkenrecht vormt het falen van staten geen zelfstan-
dige grond voor militair ingrijpen van de zijde van derde sta-
ten. Ook in het geval van een formele uitnodiging van het zit-
tende maar wankelende regime van een falende staat is de
legitimiteit van ingrijpen sterk gediend met een Veiligheids-
raadsbesluit daartoe, zoals bijvoorbeeld in Haïti in februari
2004 op verzoek van de waarnemend president. Wel kunnen
ingeval van grootschalig menselijk lijden en flagrante schen-
dingen van de rechten van de mens de gronden voor een als
rechtmatig ervaren eenzijdige humanitaire interventie en
ingrijpen in een falende staat samenvallen. De specifieke gron-
den die zich hebben afgetekend voor een humanitaire inter-
ventie, waaronder noodzaak, proportionaliteit, doelmatigheid
en naleving van internationaal humanitair recht, kunnen ook
gelden indien dit lijden zich afspeelt in een falende staat. Maar
bij falende staten kan het gaan om een veel bredere proble-
matiek van recht en orde en bedreigingen van de internationa-
le vrede en veiligheid en behoeft er ook niet per definitie spra-
ke te zijn van grootschalig menselijk lijden.

• Militair ingrijpen is in het algemeen het zwaarste middel, maar
niet noodzakelijkerwijs chronologisch het laatste na het beproe-
ven van alle andere middelen. Het preventief stationeren van
troepen, zoals destijds in Macedonië, kan een belangrijke

personen, via doelgerichte sancties en internationale strafver-
volging: in laatste instantie ook door het Internationale
Strafhof in Den Haag. Derde landen, multinationale onderne-
mingen en financiële instellingen die in het westen zijn
gevestigd spelen soms ook een rol in het machtsmisbruik van
elites in staten die in een proces van falen zitten. In de afge-
lopen jaren zijn op kleine schaal bemoedigende initiatieven
genomen, waaronder het overeenkomen van bepaalde princi-
pes betreffende vrede en veiligheid, mensenrechten, milieu en
ontwikkeling. Een voorbeeld is de code die enkele regeringen
(o.a. Nederland), oliemaatschappijen (o.a. Shell) en NGO’s
(o.a. Pax Christi) zijn overeengekomen.

• In september 2005 heeft de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties besloten een VN-Commissie voor
Vredesopbouw in te stellen alsmede een nieuwe eenheid daar-
voor binnen het VN-Secretariaat. Vanwege de gevoeligheden
rondom nationale soevereiniteit mag deze Commissie zich
vooralsnog echter alleen met naoorlogse vredesopbouw
bezighouden. De PvdA juicht instelling van deze Commissie
zeer toe, maar vindt dat ‘voorkomen beter is dan genezen’.
Daarom vindt zij dat het werk van de VN, maar ook van de EU
en van interregionale organisaties zoals de OVSE, zich ook
moet richten op vredesdiplomatie, bijstand aan ontwikkelings-
en humanitaire organisaties en bescherming van burgers in
eerdere stadia waarin de groeiende tegenstellingen en wanor-
de zich (beginnen te) openbaren. 

• Het transparant maken van de handel in grondstoffen en
andere financiële transacties kan hieraan bijdragen. Het ver-
beteren van regels voor de controle op de herkomst van grond-
stoffen, zoals via het ‘Kimberley-proces’ ten aanzien van dia-
manten, het wereldwijd tegengaan van het witwassen van
zwart geld, van de handel in wapens, het toepassen van de
regels van het VN-Verdrag tegen corruptie (2003) en het zoge-
naamde publish what you pay-initiatief zijn stappen in de goede
richting.

• Internationale regulering van de handel in wapens, in het bij-
zonder kleine wapens, is dringend nodig. Een nieuw verdrag
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10. Internationale misdaad, geen genade

De productie, in-, uit- en doorvoer en consumptie van onwettige
goederen, diensten en mensen zijn onlosmakelijk vervlochten
met binnen- en buitenlandse veiligheid. Met name drugs hebben
als mondiaal fenomeen directe lokale gevolgen voor de subjectie-
ve en objectieve veiligheid van de burger. Het feit dat veel drugs
bij wet verboden zijn maakt onderdeel uit van het probleem,
omdat criminelen handig inspringen op de vraag en dus de ille-
gale markten bestendigen. Winstbejag is het voornaamste doel
van internationaal opererende criminele netwerken, zoals ook valt
te onderkennen in de schaamteloze groei van de mensenhandel,
waaraan met name vrouwen en kinderen uit arme landen ten
prooi vallen. Een louter repressief beleid tegen deze uitwassen
werkt onvoldoende. Dat betekent dat de aandacht ook moet wor-
den gericht op de dynamiek van de illegale markten, daarbij crea-
tief gebruikmakend van een breed instrumentarium.

Drugs 
Sinds de jaren zeventig heeft met name de drugsindustrie een
prominente plaats verworven op de illegale markten van West-
Europa, met wereldwijde vertakkingen naar onder andere Azië en
Zuid-Amerika. Door criminologen en markteconomen wordt de
drugsindustrie beschouwd als de grootste en meest winstgeven-
de vorm van transnationaal georganiseerde misdaad. Drugs-
markten in West-Europa en de Verenigde Staten zouden, volgens
conservatieve schattingen, een jaarlijkse omzet hebben van onge-
veer 120 miljard Amerikaanse dollars.

De drugsindustrie heeft meegelift op de globalisering. Ze heeft in
het bijzonder een onderlinge relatie aangebracht tussen drugs-
markten die voorheen lokaal waren en heeft de mobiliteit van
drugscriminelen over de nationale grenzen aanzienlijk vergroot.
Voorts heeft de economische liberalisering er toe bijgedragen dat
nationale regeringen minder dan voorheen in staat zijn markt-
werking te onderwerpen aan zelfstandige regulering. Daarom is

stabiliserende rol hebben en helpen voorkomen dat een staat
geheel in verval en chaos geraakt.  Dit is evenwel alleen moge-
lijk óf op uitnodiging van een staat die in een proces van falen
zit en wordt belaagd door rebellen, óf door een beslissing van
de Veiligheidsraad. Indien het gaat om het stationeren van
militaire waarnemers of een politiemacht met instemming van
partijen in een conflict kan dat ook op basis van Hoofdstuk VI
van het VN-Handvest, dat handelt over vreedzame beslechting
van geschillen op basis van vrijwilligheid. Nederland zou met
zijn modern uitgeruste krijgsmacht en met zijn ruime ervaring
op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire
hulpverlening een veel actievere rol moeten spelen bij het
beheersen van conflicten in Afrika, zoals dat in de
Democratische Republiek Congo.   
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gewelddadige bedreigingen van politie, douane, officieren van
justitie en rechters.
De verzwakking van de staat in het optreden tegen criminele net-
werken kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat burgers hun heil
gaan zoeken in eigenrichting of in geprivatiseerde veiligheids-
voorzieningen. In staten waar formele economieën worden neer-
gesabeld als gevolg van oorlog, conflict en externe druk, kunnen
criminele drugsgroeperingen soms ongehinderd opereren, zoda-
nig dat zij zelfs de ondersteuning bieden aan regeringen en elites
die aan de macht willen blijven. In falende staten of schurkensta-
ten zijn symbiotische relaties tussen regeringen en criminele
drugsgroeperingen geen onbekend fenomeen.
De maatschappelijke kosten van de beheersing van het drugspro-
bleem zijn enorm. Ten eerste gaat er veel geld naar de opspo-
ringsautoriteiten, die met speciale datasystemen, onderzoeks-
teams en een wereldwijd netwerk van contactambtenaren het pro-
bleem onder controle proberen te krijgen. Ten tweede ervaren de
burgers in Nederland de materiële en sociale gevolgen van de
drugsverslaving: dagelijks wordt in huizen ingebroken, worden
fietsen ontvreemd, zorgen verslaafden voor overlast en verstoring
van de openbare orde, en vallen verslaafden wegens hun versla-
ving ten prooi aan uitbuiting in de prostitutie. Gestreefd moet
worden naar drastische vermindering van de maatschappelijke
kosten van het drugsprobleem. Het Nederlandse experiment met
gecontroleerde verstrekking van hard drugs aan verslaafden heeft
ertoe geleid dat zij minder afhankelijk worden van het plegen van
misdaden om in hun verslavingsbehoeften te voorzien. 
Internationale fora zijn al jaren bezig antidrugsstrategieën te for-
muleren en uit te zetten. Om de krachten inzake de drugsversla-
ving te bundelen, heeft de Europese Unie een Europees
Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving ingesteld,
dat als taken heeft informatie te leveren, de vraag en de illegale
handel terug te dringen en internationale actie te ondernemen
(waaronder het integreren van drugsbestrijding in ontwikkelings-
beleid en de naleving van de mensenrechten). De EU coördineert
de beheersing van drugsverslaving, drugscriminaliteit en de bui-
tenlanddimensie van de drugshandel in een samenhangend

het voor illegale ondernemers eenvoudiger geworden om drugs
en andere illegale goederen van producerende naar consumeren-
de landen te transporteren. Omdat de wereldwijde handel gedo-
mineerd wordt door de containertransport, maken drugscrimine-
len veelvuldig gebruik van dit transportmiddel. De internationale
opsporingsautoriteiten moeten dus continu de afweging maken
tussen economische belangen en het opleggen van kostbare con-
troles.
Nederland staat slecht bekend niet alleen als doorvoerland voor
drugs, maar ook voor illegale wapens, vrouwen die seksueel wor-
den geëxploiteerd en voor gestolen voertuigen. Na Spanje is
Nederland het belangrijkste invoerpunt voor cocaïne. Veel van
deze drugs worden doorgevoerd, een fractie wordt afgezet op de
Nederlandse markt. Recherche en opsporing moeten zowel natio-
naal als internationaal worden gericht op knooppunten in onze
kwetsbare infrastructuur. Schiphol en de Rotterdamse haven bie-
den vooralsnog veel mogelijkheden aan drugscriminelen om hun
waar binnen te sluizen.

Een capaciteit van de drugswereld in het bijzonder, en de trans-
nationale criminaliteit in het algemeen, is dat de legale boven-
wereld kan worden geperverteerd door integriteitschendingen,
corruptie en afpersing. Immers, voor de in- en uitvoer van drugs
zijn mensen nodig die als facilitatoren kunnen optreden. Hoewel
in Nederland de corruptie onder overheidsdienaren (politie,
douane, immigratiedienst) blijkt mee te vallen, staat de inte-
griteit van de overheid onder druk, wat ook blijkt uit recente pei-
lingen. Nederland blijkt vooralsnog een gezonde democratie die
bestand is tegen dit soort prikkels, maar in falende of zwakke
staten vormt de drugsindustrie een aanzienlijke bedreiging voor
de macht en het geweldsmonopolie van de staat. Soms is er
zelfs sprake van een ‘staat binnen een staat’. Een afgeleide vari-
ant is dat drugscriminelen hun illegale winsten investeren in de
bouwwereld door bijvoorbeeld panden op te kopen. Dit is een
fenomeen waar Nederland zeer alert op moet zijn. In corrupte
landen komt het al voor dat het strafrechtsysteem totaal wordt
ondermijnd door de drugscriminaliteit, onder andere door
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Aanbevelingen
• Nederland heeft als producerend, doorvoerend, en consume-

rend land van illegale drugs veel belang bij diplomatieke, juri-
dische, en bestuurlijke samenwerking met overheden en
instanties in andere landen. De PvdA wil dat Nederland een
zelfstandig profiel behoudt in het debat over de internationale
aanpak van de drugsproblematiek, omdat de eigen aanpak
succesvol is gebleken. Dit betreft onder meer de integrale aan-
pak op basis van criteria van volksgezondheid en sociaal-eco-
nomisch beleid, in eerste instantie langs preventieve weg,
maar waar nodig repressief.

• Wegens het risico van pervertering van overheidsdiensten
door drugscriminelen dient de Nederlandse overheid in
binnen- en buitenland alert te zijn op het voorkomen en
beheersen van corruptie. De drugsproblematiek ondermijnt
het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de
VN en de realisatie van stabiliteit in Zuid-Oost Europa. In de
verhoudingen met transitlanden (Iran, Turkije, Bulgarije,
Roemenië, Hongarije, Slowakije, de Tsjechische Republiek,
Oekraïne, Polen en de Balkanlanden) dient de Nederlandse
regering (mede in EU-verband) hulp te bieden bij de opsporing
van drugscriminelen. Via ontwikkelingssamenwerking en
andere ondersteuning moeten we helpen bij het opbouwen
van capaciteit tegen de productie, de handel en het vervoer van
drugs en het bestrijden van corruptie.

• Initiatieven om mensenhandel tegen te gaan en de problema-
tiek van kindsoldaten aan te pakken verdienen steun.
Voorbeelden zijn het VN-Mensenhandelverdrag (anti-traffic-
king) uit 1999 en het instellen van nationale rapporteurs zoals
in 2001 door de EU werd aanbevolen. Het bijzondere werk van
Unicef en Terre des Hommes om speciaal aan kinderen in con-
flictsituaties aandacht te besteden verdient voortgezette steun.

• Vrouwen en kinderen in Nederland die slachtoffer zijn van
mensenhandel en/of misbruik verdienen bescherming. Zij
moeten worden gemotiveerd aangifte te doen om daarmee
handelaars effectiever aan te kunnen pakken.

• Hulp bij de terugkeer naar eigen land moet intensief en toe-

‘Actieplan inzake drugsbestrijding’. Eind 2005 wordt een nieuw
Actieplan geaccordeerd voor de komende vier jaar, alsmede een
algemene strategie tot en met 2012.

Smokkel en handel in mensen
De smokkel en handel in mensen komen meestal voort uit de
wens van mensen uit een vreselijke situatie te ontsnappen of per-
spectieven voor zichzelf te creëren op een beter leven. Illegale
migranten die in Europa een beter bestaan zoeken, hebben nau-
welijks kansen om via de reguliere legale manier aan een werk-
vergunning of verblijfsvergunning te komen. Tegen betaling van
exorbitante bedragen en onder afschuwelijke omstandigheden
worden zij Europa in gesmokkeld. Zeer strenge asielprocedures
en regels omtrent arbeidsmigratie dragen in die zin bij aan men-
senhandel; mensen zien geen andere weg. 
De handel in vrouwen en kinderen echter is een specifiek pro-
bleem waarbij de wens om een beter bestaan elders op te bou-
wen, niet wordt gerealiseerd. Vrouwen en kinderen worden ver-
handeld ten behoeve van de prostitutie en goedkope arbeid.
Schattingen van Unicef stellen dat jaarlijks 200.000 kinderen in
West- en Centraal Afrika slachtoffer zijn van de moderne slaven-
handel. Ook in India zijn tienduizenden kinderen uit Nepal en
Bangladesh werkzaam als seksslaven. Mensenhandel blijkt vooral
een regionaal probleem te zijn. In West-Europese landen komt het
merendeel van de slachtoffers van mensenhandel uit Oost- en
Centraal-Europa en Afrika.
Mensenhandel floreert bij het voortbestaan van zwakke staten,
conflictsituaties, armoede en sekseongelijkheid. Schrijnend is ook
de situatie van kinderen ten tijde van gewapend conflict, zowel als
slachtoffers, maar ook als kindsoldaten die soms in het ene land
worden geronseld om dienstbaar te zijn aan het leger in een ander
land. Een voorbeeld is de praktijk van het Verzetsleger van de
Heer in Oeganda dat wordt ingezet in Zuid-Soedan. 
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11. Het gebruik van geweld als uiterste
redmiddel

In de afgelopen jaren lijkt er een herwaardering te zijn van geweld-
gebruik als instrument van politiek. Immers, regelmatig wordt
gesteld dat er krachtiger opgetreden en ingegrepen moet worden,
dat vredesoperaties zich niet door krijgsheren en hun bendes
onder de voet moeten laten lopen maar moeten terugslaan en dat
bij ernstige en massale schendingen van mensenrechten van bui-
ten met militaire middelen moet worden geïntervenieerd. Dit
debat bestaat al jaren, maar heeft de laatste tijd scherper reliëf
gekregen door de oorlog tegen de Taliban en Al-Qaida in
Afghanistan, door de eigenmachtige oorlog van de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk tegen Irak en door de dreige-
menten tegen andere landen die – zoals President Bush het uit-
drukt – tot de “As van het kwaad” behoren. 
In al die debatten komt maar weinig informatie op tafel over de
effectiviteit van militair optreden: wanneer is het echt zinvol en
succesvol geweest? Evenmin bestaat er veel hard bewijsmateriaal
over vreedzame alternatieven, zoals conflictbemiddeling, sancties
of juist positieve maatregelen (‘de wortel in plaats van de stok’).
Andere belangrijke vragen zijn hoe vredesoperaties robuuster
kunnen worden uitgerust en hoe dreiging met of gebruik van
geweld ingepast kan worden in een bredere vredesstrategie. Hoe
kan na het gebruik van geweld vrede duurzaam gehandhaafd wor-
den en welk pakket aan maatregelen is daarvoor nodig? En ten
slotte: wie heeft er nu eigenlijk het ultieme recht en het gezag om
tot gebruik van gewapend geweld te besluiten?

Handvest van de Verenigde Naties
De basisnorm met betrekking tot geweldgebruik kan nog steeds
in het VN-Handvest worden gevonden. Na de halve maatregelen
van de Volkenbond (waaronder een verplichte ‘afkoelingsperiode’
en diplomatieke bemiddeling), leidden de gruwelen van de
Tweede Wereldoorlog tot een grote stap vooruit: een totaal geweld-
verbod. Artikel 2, lid 4 – misschien wel de meest belangrijke

komstgericht zijn. Vaak keren vrouwen terug naar hun eigen
samenleving waar een negatief stempel op hen zal rusten, ook
al zijn ze slachtoffer. De PvdA pleit voor nauwe samenwerking
met mensenrechtenorganisaties en non-gouvernementele
organisaties in bronlanden van de mensenhandel. Doel is
bescherming te garanderen voor slachtoffers van menson-
waardige uitbuiting.
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de vrede en veiligheid neemt. De PvdA is het eens met de stelling
van Kofi Annan en zijn adviespanel dat het geldende VN-recht op
dit punt toereikend is.

Preventief optreden
Bij preventief optreden ligt de dreiging veel verder weg in de tijd.
Uitgangspunt is dat er in een veel eerder stadium wordt gehan-
deld juist om die dreiging niet tot het stadium van een gewapen-
de aanval te laten komen. Het is belangrijk om hierbij het hele
spectrum van niet-militaire maatregelen te bezien die kunnen
worden ingezet ter voorkoming van een aanval. Dat kan gaan om
diplomatieke maatregelen, wapenembargo’s, handels- en financi-
ële sancties en vredesdiplomatie. Maar we hebben uit de bittere
lessen van Rwanda, voormalig Joegoslavië, Sierra Leone en Darfur
ook geleerd dat indien een conflict maar door ettert en verergert,
een proportionele inzet van militaire middelen een noodzakelijk
middel kan zijn om erger te voorkomen. 
Mocht een bepaald land tegen de wapenbeheersingsafspraken in
massavernietigingswapens ontwikkelen, dan moet dat proces in
een zo vroeg mogelijk stadium een halt worden toegeroepen.
Uiteraard moet alles op alles gezet worden om dit met niet-mili-
taire middelen te bereiken. Bovendien moet er, alvorens geweld-
gebruik te overwegen, een objectieve en verifieerbare vaststelling
van de aard van de bedreigingen plaatshebben. Dit dient altijd te
gebeuren in multilateraal verband, zoals de Veiligheidsraad, het
Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) of de organisa-
tie op het terrein van chemische wapens in Den Haag. Een even-
tueel besluit tot geweldgebruik als preventief optreden kan uit-
sluitend door de Veiligheidsraad genomen worden. In de kwestie
Irak ontbrak een dergelijke goedkeuring van het begin af aan. Een
overgrote meerderheid van de leden van de Veiligheidsraad was
tegen gewapend ingrijpen in Irak. En ook met de wijsheid van
achteraf had de Veiligheidsraad gelijk en niet de Amerikaanse en
de Britse regering. De massavernietigingswapens zijn in Irak niet
gevonden, de ‘45-minute strike capacity’ (Tony Blair in het
Lagerhuis) bestond niet. 
Natuurlijk kan zich de prangende vraag voordoen of de

bepaling van het VN-Handvest – legt vast dat staten zich in hun
internationale betrekkingen moeten onthouden van het dreigen
met of gebruik van geweld. Het Handvest kent daar twee belang-
rijke uitzonderingen op: het recht van zelfverdediging in geval van
een gewapende aanval en collectieve militaire actie op bevel of
met toestemming van de Veiligheidsraad. Het is goed om vanuit
die fundamentele regels de huidige problematiek van geweldge-
bruik in de internationale betrekkingen te bezien. 

Drie belangrijke situaties kunnen worden onderscheiden:
• anticiperend optreden ter zelfverdediging tegen op handen

zijnde, onmiddellijke dreigingen; 
• preventieve actie tegen mogelijke, ‘latente’ bedreigingen; en 
• beschermend humanitair optreden in situaties van ernstige

schendingen van mensenrechten.

Anticiperend optreden
Anticiperend of preëmptief optreden betreft militaire actie tegen
een op handen zijnde gewapende aanval. Het is van belang dit
soort acties te brengen onder het recht van zelfverdediging zoals
vervat in het VN-Handvest. Het Handvest omvat het ‘natuurlijke’
recht op zelfverdediging, waarbij criteria van noodzaak en pro-
portionaliteit de toetsstenen vormen. In de wereld na 11
September wordt in toenemende mate aanvaard dat zelfverdedi-
ging ook van toepassing is op aanvallen en op handen zijnde aan-
vallen door niet-statelijke entiteiten, zoals op 11 September
gebeurde. Dit recht op zelfverdediging vormde de rechtvaardiging
van het gewapend ingrijpen in Afghanistan tegen Al-Qaida en de
Taliban in oktober 2001. Het kon evenwel niet de oorlog tegen Irak
rechtvaardigen, omdat er geen sprake was van een gewapende
aanval dan wel de acute dreiging daarvan vanuit Irak. 
Staten die het recht op zelfverdediging inroepen moeten de gewa-
pende aanval of de onmiddellijke dreiging daartoe alsmede hun
reacties daarop natuurlijk wel onmiddellijk aan de Veiligheidsraad
rapporteren. Bovendien wordt hun recht op zelfverdediging opge-
schort zodra de Veiligheidsraad zelf de teugels in handen gaat
nemen en collectieve maatregelen ter handhaving of herstel van
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jaar 1999 ter bescherming van de Albanezen, lijkt zich in de inter-
nationale politiek evenwel de opvatting te ontwikkelen dat in een
humanitaire noodsituatie en met een verlamde Veiligheidsraad de
nood de wet kan breken. Dan hebben derde landen een recht,
misschien zelfs een plicht om bescherming te bieden aan bevol-
kingsgroepen in andere landen die dreigen te worden afgeslacht.
Dat was de situatie in Noord-Irak in voorjaar 1991 en wellicht ook
in Kosovo in voorjaar 1999. Het volkenrechtelijk mandaat, zoals
ook bedoeld in het Beginselmanifest van de PvdA (2005), voor
dergelijk militair optreden als uiterste middel kan dan gevonden
worden in de rechten van de mens en het nieuwe (tijdens de VN-
Wereldtop in september 2005 aanvaarde) beginsel van de verant-
woordelijkheid van allen om burgers in ernstige nood te bescher-
men tegen volkerenmoord en misdrijven tegen de menselijkheid
ingeval vaststaat dat hun eigen overheid daartoe totaal niet in
staat of bereid is. Van een dergelijke acute noodsituatie was in
Irak in 2003 geen sprake, hoe onderdrukkend het regime-Hussein
ook was. Daarom hebben de Amerikanen en de Britten ook niet
geprobeerd de oorlog tegen Irak als een humanitaire interventie te
rechtvaardigen. 
Ook voor geweldgebruik ter humanitaire bescherming gelden
bepaalde criteria die wij hieronder bespreken. 

Zeven criteria voor mogelijk geweldgebruik als uiterste 
middel
Bij iedere vorm van geweldgebruik, of dat nu in het kader van de
Veiligheidsraad, van zelfverdediging of van een mogelijke huma-
nitaire interventie is, wil de PvdA dat de volgende zeven criteria in
acht worden genomen: 

De ernst van de dreiging
Is deze zo ernstig, dat deze de inzet van geweldgebruik werkelijk
onvermijdelijk maakt? Bij een (op handen zijnde) gewapende aan-
val is het recht van zelfverdediging van toepassing. In alle situa-
ties van anticiperende zelfverdediging, en van preventief en
beschermend optreden moet de ernst van de dreiging objectief
verifieerbaar zijn, liefst door een algemeen aanvaarde multilaterale

Veiligheidsraad wel tijdig en besluitvaardig handelt. Met de enor-
me uitbreiding die de Veiligheidsraad aan het begrip ‘bedreiging
van de vrede’ heeft gegeven, heeft de Raad ook in geval van niet-
militaire bedreigingen de mogelijkheid al zijn bevoegdheden
vroegtijdig in te zetten. Diverse keren is dat ook reeds gebeurd,
onder andere in voormalig Joegoslavië (Macedonië, Bosnië-
Hercegovina), de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone,
Afghanistan en Oost-Timor. Met betrekking tot preventief optre-
den is het zaak de effectiviteit van de Veiligheidsraad te verbete-
ren en niet met unilaterale acties zoals de Amerikaans-Britse oor-
log tegen Irak uit de band te springen en het collectieve veilig-
heidssysteem te ondermijnen. Zo ook dient de mogelijke dreiging
van de ontwikkeling van kernwapens door Iran beoordeeld en
behandeld te worden door het IAEA en de Veiligheidsraad. Indien
een gewapend optreden tegen een kerncentrale in Iran noodzake-
lijk is, dan dient dat op basis van een duidelijk besluit van de
Veiligheidsraad te gebeuren. Bij preventief optreden mogen sta-
ten niet het heft in eigen handen nemen. Dit laat onverlet dat wan-
neer een aantoonbaar acuut gevaar zich voordoet dat kernwapens
of andere massavernietigingswapens door een nieuwe kernwa-
penstaat gebruikt gaan worden andere staten hiertegen preëmp-
tief mogen optreden in het kader van hun legitieme recht op zelf-
verdediging zoals hierboven omschreven.

Beschermend humanitair optreden
Het vraagstuk van de zogenaamde humanitaire interventie is zeer
controversieel. Het gaat hierbij om militair optreden van een of
meerdere staten op het grondgebied van een andere staat waar
zich massale en flagrante schendingen van mensenrechten voor-
doen met als doel daaraan een einde te maken, zonder dat de
Veiligheidsraad of de regering van de betrokken staat daar toe-
stemming voor verleent. Uiteraard moet alles op alles gezet wor-
den om eerst met niet-militaire middelen hetzelfde doel te berei-
ken dan wel voor een militaire actie de steun van de
Veiligheidsraad te verkrijgen. Op grond van een aantal situaties,
met name de interventies in Noord- en Zuid-Irak in april 1991 ter
bescherming van de Koerden en Shi’ieten en in Kosovo in voor-
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of met minder zware middelen niet hetzelfde doel evenzeer of
misschien zelfs beter bereikt kan worden. De ervaring leert dat het
niet goed is te wachten tot het kwaad geheel is geschied. Vanwege
verbeterde toerusting en doeltreffendheid van krijgsmachten en
hun toegenomen capaciteit kortdurende, doelgerichte militaire
acties te ondernemen, vormt militaire actie evenwel niet automa-
tisch meer het allerlaatste redmiddel. Een weloverwogen vroegtij-
dige inzet van een moderne krijgsmacht als onderdeel van een
veelomvattende vredesoperatie kan veel leed helpen voorkomen.
Het is nog niet te laat om deze strategie in Darfur toe te passen. 

Het beginsel van proportionaliteit
Een klassiek criterium is dat mogelijk geweldgebruik altijd in ver-
houding moet staan tot de aard van de dreiging of de gewapende
aanval. Zo mag bijvoorbeeld nooit met kernwapens op een aanval
met niet-kernwapens of dreigingen daartoe gereageerd worden.
Ook dienen omvang en duur van het gebruik van militaire midde-
len functioneel te zijn en niet te leiden tot escalatie van een con-
flict en verslechtering van de veiligheidssituatie voor burgers. Ook
dat is de bittere les van de militaire actie tegen Irak. 

De naleving van internationaal humanitair recht
Te allen tijde dienen de basisbeginselen van de Geneefse
Conventies van het Rode Kruis in acht genomen te worden, waar-
onder het aloude onderscheid tussen militaire en burgerdoelen,
de bescherming van burgers in oorlogstijd en correcte behande-
ling van krijgsgevangenen. In recente conflicten, zoals in voorma-
lig Joegoslavië (bombarderen van passagierstreinen en een radio-
station) en in Irak (misstanden in gevangenissen), is het interna-
tionale humanitaire recht onvoldoende nageleefd.

Het beginsel van effectiviteit 
Bezint eer gij begint is ook hier een uitgangspunt. Er moet een
aantoonbare redelijke mate van kans op succes zijn, hoe recht-
matig en nobel de doelen die men nastreeft ook zijn. Ook moet er
een duidelijke exit-strategie voor de militairen zijn en een voort-
gezette betrokkenheid bij vredesopbouw en herstel om aldus een

instantie zoals de VN of een regionale organisatie. Daarbij dient
in het bijzonder gelet te worden op humanitaire noodsituaties die
voortkomen uit ernstige bedreigingen van het recht op leven van
mensen en het recht van bestaan van volken en minderheden. 

Het juiste gezag
Het VN-Handvest legt het monopolie op geweldgebruik bij de
VN-Veiligheidsraad, met uitzondering van een situatie van zelf-
verdediging tegen een gewapende aanval. In dat laatste geval
mag een staat zelf het heft in handen nemen, al moet hij wel
onmiddellijk de VN-Veiligheidsraad inlichten. De taak van de
handhaving of het herstel van de internationale vrede en veilig-
heid legt een zware verantwoordelijkheid op de leden van de VN-
Veiligheidsraad om ook daadwerkelijk te handelen. Tegelijkertijd
is het voor de stabiliteit van vreedzame en veilige verhoudingen
in de wereld van groot belang dat het geweldsmonopolie bij één
instantie ligt, te weten de VN-Veiligheidsraad. Indien deze even-
wel door ernstige interne verdeeldheid niet tijdig en besluit-
vaardig optreedt, kan uitsluitend in een ernstige humanitaire
noodsituatie de nood de wet breken. Een regionale organisatie of
ad hoc coalities van landen die de rechten van de mens serieus
respecteren, kunnen dan bij hoge uitzondering toch militaire
actie ondernemen. 

Het juiste oogmerk
Vast moet staan wat het doel van de beoogde militaire actie is.
Dat dient zuiver te zijn en gericht op het herstellen van vrede en
veiligheid en beëindiging van ernstige schendingen van de rech-
ten van de mens. Het vervangen van een dictator door een demo-
cratisch regime mag wel het gevolg, maar nooit de hoofdreden
van de militaire actie zijn. Territoriale of economische bijbedoe-
lingen, zoals grenscorrecties of toegang tot olie, zijn evenmin toe-
gestaan. 

De alternatieven
Inzet van militair geweld is een zwaar middel en overschrijdt een
psychologische barrière. Te allen tijde dient te worden nagegaan
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12.Goed bestuur op alle fronten: thuis en
in de wereld

Goed bestuur op mondiaal en transnationaal niveau 
De onderlinge afhankelijkheid van brede veiligheidsproblemen
vereist nieuwe, veel flexibelere vormen van mondiaal en transna-
tionaal bestuur en nieuwe allianties met gelijkgezinde landen, par-
lementaire organisaties, niet-gouvernementele organisaties en
andere spelers. De Nederlandse regering kan en moet hier een
veel actievere rol kiezen. Internationale bureaucratieën zijn nodig,
maar vaak te traag, te weinig politiek gestuurd en te weinig demo-
cratisch gecontroleerd. 

• De Nederlandse regering dient zich actief in te zetten voor het
vergroten van de effectiviteit van internationale organisaties,
in het bijzonder de Verenigde Naties. 

• Hervorming van de Verenigde Naties komt niet eensklaps,
maar is een zaak van lange adem. Meer openheid, verbetering
van werkprocedures, openbare verantwoording, democrati-
sche controle en bevordering van integriteit zijn kleine stappen
in de goede richting. Zij kunnen leiden tot een grotere doel-
treffendheid van de organisatie en een klimaat van vertrouwen
scheppen, waarin grotere hervormingen zoals wijziging van de
samenstelling van de Veiligheidsraad mogelijk worden. 

• In het bijzonder moet de Veiligheidsraad grondig worden her-
vormd om de uitdagingen van deze tijd effectief aan te kunnen
gaan. De besluitvorming binnen de Veiligheidsraad dient
democratischer te worden: het huidige vetorecht van de per-
manente leden verlamt de VN te veel. De eerste stap zou zijn
te bepalen dat op zijn minst twee veto’s nodig zijn om de
besluitvorming te kunnen blokkeren. Ook zou het vetorecht
ten aanzien van de aanpak van genocide of misdrijven tegen
de menselijkheid niet mogen gelden. 

• De Afrikaanse, Aziatische, Latijns-Amerikaanse en Europese
stem zouden in de Veiligheidsraad duidelijker hoorbaar moe-
ten zijn. Europa zou zich meer moeten beijveren om gemeen-

duurzame vrede en veiligheid voor de burgers in het betrokken
gebied te creëren. Dit vereist een veelomvattend pakket van maat-
regelen die op elkaar afgestemd zijn en in elkaar overgaan en uit-
gevoerd worden door alle mogelijke instanties die hun bijdrage
hieraan kunnen leveren. Naast staten en internationale organisa-
ties zijn dat ook zeker niet-gouvernementele internationale orga-
nisaties (zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Human
Rights Watch, Amnesty International) en lokale maatschappelijke
organisaties. Deze volgehouden betrokkenheid en brede benade-
ring zijn nodig om te voorkomen dat op korte dan wel lange ter-
mijn het conflict opnieuw oplaait en om te bewerkstelligen dat het
ingrijpen met militaire middelen blijvend en daadwerkelijk leidt
tot een vreedzaam en veilig bestaan voor burgers. 

Aanbeveling
• Deze zeven juridische en ethische criteria dienen te allen tijde

in een zuiver politiek proces zorgvuldig te worden afgewogen.
De beslissing om tot geweldgebruik over te gaan dan wel dat
na te laten behoort tot de allermoeilijkste in de politiek.
Nederland zal niet aan alles kunnen meedoen en is daarom tot
selectiviteit gedoemd. Prioriteitstelling kan mede worden
beïnvloed door brede overwegingen van internationaal beleid,
waaronder geloofwaardigheid van de samenstelling van de
troepenmacht, het aanhaken bij hoofddoelstellingen van ont-
wikkelingssamenwerkings- en mensenrechtenbeleid en toet-
sing van de veiligheid van de eigen troepen.
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Amerika). Ook vanuit het beginsel van subsidiariteit kunnen
deze regionale organisaties een belangrijke aanvullende rol
spelen op het terrein van vrede en veiligheid en internationale
samenwerking. 

• In de internationale betrekkingen moet beter ingespeeld wor-
den op de mogelijkheden om publieke doeleinden na te stre-
ven met ook andere spelers dan nationale staten. Reeds diver-
se keren hebben gelegenheidscoalities van gelijkgezinde lan-
den in samenwerking met internationale organisaties en maat-
schappelijke bewegingen, zoals de Jubilee-campagne (schul-
denkwijtschelding), Transparency International (corruptie-
bestrijding), Amnesty International (mensenrechten) succes-
sen weten te boeken. Ook kunnen internationale persoonlijk-
heden soms een verrassende rol spelen: lady Diana (anti-land-
mijnencampagne), Bob Geldof (Afrika) en Nelson Mandela
(anti-apartheid en verzoening). 

Goed bestuur op Europees niveau 
Het feit dat veel uitdagingen van deze tijd een mondiaal karakter
hebben, betekent niet dat slechts op mondiaal niveau actie moet
worden ondernomen. Ook dichter bij huis kunnen en moeten
grensoverschrijdende bedreigingen van vrede en veiligheid zo
mogelijk gezamenlijk worden aangepakt. In Europa bestaan daar-
voor diverse instrumenten. Deze instrumenten moeten zo effec-
tief mogelijk worden benut. Alleen dan kan de veiligheid in onze
open Nederlandse samenleving zo goed mogelijk worden gewaar-
borgd en kan worden bijgedragen aan een vreedzamere en veili-
gere wereld voor een ieder.

• Er is een duidelijke behoefte aan een gemeenschappelijke
Europese buitenlandse politiek. Uiteraard moet deze represen-
tatief en effectief zijn. De representativiteit kan worden bevor-
derd door een groter draagvlak hiervoor te vinden in nationale
parlementen en onder de burgers. Grote verdeeldheid binnen
Europa zoals rondom de oorlog tegen Irak (2003) en de NAVO-
bombardementen op Joegoslavië (1999) dient te worden ver-
meden. De enorme uitdaging van het assertieve neoconserva-

schappelijke standpunten uit te dragen. Op den duur zou een
zetel voor de Europese Unie in de Veiligheidsraad een logische
stap in de gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek
zijn. 

• De Secretaris-Generaal van de VN zou meer uitvoerende
bevoegdheden moeten krijgen om de organisatie slagvaardi-
ger te doen opereren.

• Ook moeten er in een vernieuwde VN betere mechanismen
komen om op te komen voor grensoverschrijdende belangen,
zoals de regulering van internationale handel of bescherming
van vitale ecologische functies van de aarde. Dat vereist dat de
VN veel meer moeten kunnen zijn dan louter een interstate-
lijke organisatie. Het gaat om het hoeden van het algemeen
belang en het beheren van de aarde. Dat kan je niet aan de
optelsom van 191 individuele landen overlaten, maar vereist
een politiek die zowel inspeelt op de kracht van onderop als op
sturing van bovenaf. Voor het eerste zijn de mensen in een
bepaald gebied, al dan niet met hulp van buiten, de belang-
rijkste spelers. Voor het tweede zijn effectieve internationale
organisaties nodig, met bijvoorbeeld een actieve Secretaris-
Generaal als hoeder van het algemeen belang en bovenstate-
lijke organen zoals de Europese Commissie binnen de EU en
de Veiligheidsraad binnen de VN. De Hervormingstop in sep-
tember 2005 heeft onvoldoende succes opgeleverd.

• Ook dient het ‘democratisch tekort’ van internationale econo-
mische organisaties, zoals het IMF en de Wereldbank, vermin-
derd te worden door een grotere openheid, publieke verant-
woordingsplicht, betrokkenheid van burgers en controle door
nationale parlementariërs. Naast de mondiale organisaties
blijven de regionale organisaties van groot belang. In Europa
zijn dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE) en de Raad van Europa. In Afrika beleeft de
Afrikaanse samenwerking een opbloei met de oprichting van
de nieuwe Afrikaanse Unie. In Azië en in Latijns-Amerika ver-
betert de regionale samenwerking zienderogen met organisa-
ties als ASEAN (Zuid-Oost Azië), APEC (Asia-Pacific Economic
Co-operation), Mercosur (Zuid-Amerika) en NAFTA (Noord-
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de aanstelling van een Nationaal Coördinator Terrorisme-
bestrijding (NCTb). Voorts heeft de regering per mei 2004 de
Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV) ingesteld. Daarin over-
leggen de meest betrokken ministers op het terrein van terroris-
mebestrijding en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voorzitter
is de minister-president. De overige deelnemers zijn: de ministers
van Justitie (coördinerend minister voor terrorismebestrijding),
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Vreemde-
lingenzaken en Integratie. 

Een goed bestuur voor een meer samenhangende aanpak van
internationale en nationale veiligheidskwesties is nodig: 

• De aandacht en verantwoordelijkheid van de ministeriële Raad
voor de Nationale Veiligheid (RNV) moeten worden verbreed
tot alle onderwerpen die raakvlakken hebben met de nationale
veiligheid. Dat is beslist meer dan enkel het gevaar voor terro-
ristische aanslagen. Ook deelname aan een militaire interven-
tie kan immers van invloed zijn op de interne veiligheid. Voorts
kan een militaire interventie in enig land ter wereld leiden tot
grote migratiestromen en een grote instroom van migranten.
Ook dat kan veiligheidsaspecten in zich dragen. De wijze waar-
op wordt omgegaan met falende en instabiele staten dient
onlosmakelijk verbonden te zijn met de wijze waarop inhoud
wordt gegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Falende en
instabiele staten kunnen een uitvalsbasis of toevluchtsoord
zijn voor de internationaal opererende misdaad en voor crimi-
nele, al dan niet terroristische, netwerken. Netwerken die bui-
ten twijfel dan ook tentakels hebben of krijgen naar Nederland.
De belangrijke positie die de Nederlandse Antillen innemen in
de internationale drugshandel en als ‘springplank’ en door-
voerhaven van drugs naar en van Nederland, bergt belangrijke
veiligheidsvraagstukken in zich. Alleen een Raad die in de volle
breedte verantwoordelijk is voor de nationale veiligheid heeft
echt toegevoegde waarde. Om effectief te kunnen overleggen
(ook met de Tweede Kamer) en te kunnen besluiten dient de
samenstelling kleiner te zijn dan nu. 

tisme in de Verenigde Staten vraagt om een eigen Europees
antwoord. De in dit rapport besproken uitdagingen vragen nu
eenmaal om zowel een gemeenschappelijke als geïntegreerde
aanpak die internationale en nationale veiligheidskwesties ver-
bindt. De Europese veiligheidsstrategie van Solana (2003)
biedt wel een Europees alternatief, maar heeft niet dezelfde
internationale uitstraling weten te verwerven als de Nationale
Veiligheidsstrategie van president Bush (2002). De Europese
buitenlandse politiek behoeft meer statuur. Om deze meer
gezicht te geven en coherent te maken is instelling van een
Europese Minister van Buitenlandse Zaken een goed idee dat
we overhouden aan het voorstel voor de Europese Grondwet. 

• Vanuit Europa zijn ook in de afgelopen jaren tal van initiatie-
ven genomen of ondersteund die een eigen Europese benade-
ring van vrede en veiligheid vormen ten opzichte van de bena-
dering van de Verenigde Staten. Voorbeelden hiervan zijn het
permanente Internationale Strafhof, de strijd tegen klimaat-
verandering (Kyoto-protocol) en de steun aan de Millennium
Ontwikkelingsdoelen.

• De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
blijft een belangrijk forum voor dialoog tussen de diverse
delen van Europa en speelt een onmisbare rol bij bevordering
van en toezicht op vrije en eerlijke verkiezingen. De Raad van
Europa belichaamt  de gemeenschappelijke Europese waarden
en heeft een enorm effect, niet alleen in West-Europa, maar
ook in het bijzonder op het veranderings- en democratise-
ringsproces in de nabuurstaten

Goed bestuur op nationaal niveau
De vaststelling dat er sprake is van een grote vervlechting tussen
interne en externe veiligheid en de aanbeveling dat veiligheid
voortaan op integrale wijze moet worden benaderd, kunnen ook
in Nederland niet zonder bestuurlijke en organisatorische conse-
quenties blijven. 
Alleen al bij de bestrijding van terrorisme zijn ongeveer twintig
instanties betrokken. De politieke verantwoordelijkheid voor die
instanties is verdeeld over diverse ministeries. Dat heeft geleid tot
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Stellingen voor discussie

Dynamiek in de internationale politiek
• Een integrale benadering van veiligheid vanuit een human

security perspectief, vraagt om een brede internationale en
nationale veiligheidsagenda met aandacht voor armoedebe-
strijding, het bestrijden van uitsluiting, toegang tot publieke
voorzieningen, goede preventie, een solide rechtsstaat en res-
pect voor mensenrechten.

• Naast staten en internationale organisaties, kunnen niet-gou-
vernementele organisaties, het bedrijfsleven en individuen een
belangrijke rol spelen in het voorkomen dan wel oplossen van
conflicten. In de buitenlandse politiek dient dan ook meer met
deze actoren samengewerkt te worden.

• Het Ministerie van Defensie speelt een belangrijke rol bij het
voorkomen van conflicten en kan een essentiële bijdrage leve-
ren aan de oplossing ervan. Daar waar geïnvesteerd wordt in
deze taken, zijn bezuinigingen op het defensiebudget niet aan
de orde.

Armoede duurzaam de wereld uit
• De PvdA reserveert 0,8% van het BNP voor officiële ontwikke-

lingshulp. Tegelijkertijd onderkent de PvdA dat meer middelen
nodig zijn en roept rijke landen op zich aan de afgesproken
norm te houden. Ook nieuwe manieren van ontwikkelingsfi-
nanciering worden ondersteund.

• De kwijtschelding van schulden aan de armste ontwikkelings-
landen dient uit andere middelen gefinancierd te worden dan
uit het ontwikkelingsbudget.

Wapens aan banden
• Nucleaire ontwapening zoals vastgelegd in het Non-Proli-

feratie Verdrag en het Algeheel Kernstopverdrag is leidraad
voor de PvdA. Het testen en gebruiken van nucleaire wapens
dient te worden verboden.

• De verantwoordelijkheid van die nieuwe RNV dient tot uitdruk-
king te worden gebracht in de wijze waarop de Tweede Kamer
overleg voert met de regering over veiligheidsvraagstukken.
Alle onderwerpen die grensoverschrijdende veiligheidsaspec-
ten in zich dragen worden periodiek besproken tussen deze
RNV en een nieuwe Vaste Kamercommissie voor Nationale
Veiligheid. Daar wordt dan bijvoorbeeld ook elke actieve deel-
name van Nederlandse militairen aan een militaire operatie in
het buitenland besproken. De nieuw in te stellen Vaste
Kamercommissie voor Veiligheid overlegt regelmatig, mini-
maal een keer per kwartaal met de RNV en gaat over de (bud-
gettaire) prioriteiten van de veiligheidsdiensten. 

• Handhaving van twee ministers op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken: één voor het ‘klassieke’ buitenlandse
beleid (inclusief NAVO, politieke VN, Europese buitenlandse
politiek, transatlantische betrekkingen, wapenbeheersing) en
één voor Internationale Samenwerking, met name ontwikke-
lingssamenwerking, humanitaire hulpverlening en mensen-
rechtenbeleid in multilateraal verband. De Staatssecretaris
voor Europese Zaken moet worden gehandhaafd. 

• Handhaving van het Ministerie van Defensie. Het veelomvat-
tende veiligheidsbeleid en de besproken doelstellingen nood-
zaakt dat er geen verdere bezuinigingen op de defensiebegro-
ting plaatshebben. Bestaande ondoelmatigheden moeten met
name door een verbeterde samenwerking met andere landen
binnen EU of NAVO-verband worden weggenomen. Daarna
komt ook de mogelijkheid van een gerichte verhoging van het
budget aan de orde. 

• Om de regie goed te kunnen voeren en een integrale aanpak te
bereiken, dient de minister-president zich nadrukkelijker te
ontfermen over de brede strategische vraagstukken die
gepaard gaan met de toenemende vervlechting van nationale,
Europese en internationale veiligheidskwesties. Dit vraagt ook
om een goede coördinatie van de Europese dimensies van het
nationale beleid van de diverse ministers en het uitdragen van
dit kabinetsbeleid, in Nederland, Europa en wereldwijd.
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• Garanties voor democratie, vrijheden en mensenrechten staan
centraal in het beoordelen van mogelijkheden tot samenwer-
king met andere staten. Religie is van ondergeschikt belang.

• Doeltreffende bestrijding van terrorisme staat of valt met
goede samenwerking op Europees niveau. 

Midden-Oosten: van brandhaard naar kans
• Twee levensvatbare staten is spil van de oplossing van het

Israëlisch-Arabisch conflict in het Midden-Oosten. Het
Associatieverdrag met Israël dient ingezet te worden als
middel om vooruitgang te boeken. 

• Israël dient de Muur in bezet Palestijns gebied af te breken.
• Democratisering en goed bestuur in het Midden-Oosten moe-

ten ondersteund worden, ook via maatschappelijke organisaties
en samenwerking tussen parlementariërs en politieke partijen.

Falende staten weer op de been
• De complexe problemen die in falende staten spelen vragen

om een brede aanpak waarbij ontwikkelingssamenwerking,
politiek, diplomatie, economie en inzet van militair geweld een
belangrijke rol spelen.

• Er moet meer aandacht komen voor vroegtijdige vredesop-
bouw en voor het voorkomen van conflicten.

• Betere internationale regels en afspraken zijn nodig om
wapenhandel en smokkel in grondstoffen te bestrijden.

• Militair ingrijpen kan een mogelijkheid zijn om het uitbreken
van conflicten te voorkomen.

Internationale misdaad, geen genade
• Het Nederlandse softdrugsbeleid is succesvol.
• Nederland is als doorvoerhaven een spil in de handel in hard-

drugs. Meer internationale samenwerking en afstemming zijn
nodig. Nederland behoudt daarbij zijn eigen aanpak van het
softdrugsbeleid.

• Mensenhandel, uitbuiting van vrouwen en de handel in kinde-
ren zijn ernstige criminele daden, die intensief en hard aange-
pakt dienen te worden. 

• De IAEA dient een centrale rol te spelen in de naleving en de
handhaving van het NPV.

• Een massavernietingswapensvrije zone in het Midden-Oosten
is noodzakelijk als stap richting een oplossing van de span-
ningen en sluimerende conflicten in het hele gebied.

• Kleine wapens maken veel slachtoffers in conflicten op het
Afrikaanse continent. Niet alleen de handel in kleine wapens
maar juist ook de vernietiging van in omloop zijnde kleine
wapens, verdient meer aandacht en middelen.

Europa zonder grenzen
• Meer Europese samenwerking is nodig op het terrein van bui-

tenlands en veiligheidsbeleid.
• De onderhandelingen met Turkije ten behoeve van lidmaat-

schap van de Europese Unie moeten voortgezet worden op
basis van eerder overeengekomen voorwaarden.

• De Europese Unie heeft een grote verantwoordelijkheid de ver-
anderingsprocessen bij de “nieuwe buren” van het grotere
Europa zoveel mogelijk te bevorderen, met steevast als agen-
dapunten democratisering, opbouw van de rechtsstaat en res-
pect voor de rechten van de mens en bevordering van produc-
tie en werkgelegenheid aldaar. 

De Europa-Amerika lijn: alle zeilen bij
• Een goede relatie met de VS is essentieel voor Europa.
• De PvdA is een voorstander van een internationale rechtsorde

en streeft naar multilaterale oplossingen en afspraken op het ter-
rein van het milieu, de mondiale economie en het Internationaal
Strafhof. De Verenigde Staten dienen voortdurend te worden
gestimuleerd zich bij deze initiatieven aan te sluiten.

• De acties van de NAVO dienen meer toegespitst te worden op
vredesoperaties.

Islamistisch fundamentalisme slecht verstaan
• De Europese Unie dient een consistente politiek te voeren wat

betreft ondemocratische regimes en hanteert daarbij de dia-
loog als primair middel.
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Bijlage 1

Aanpak, verantwoording en samenstelling van de 
projectgroep

Om te voldoen aan de opdracht van het partijbestuur is de pro-
jectgroep als volgt te werk gegaan. De projectgroep is diverse
keren bijeen gekomen om uitvoerig te discussiëren over verschil-
lende deelonderwerpen van het thema vrede en veiligheid. Als
basis voor deze discussies dienden verschillende richtinggevende
documenten, waaronder het Beginselmanifest van de PvdA, eer-
dere partijrapporten (m.n. het rapport Voorbij de waterlinie van de
vorige buitenlandcommissie o.l.v. Maarten van Traa (1996) en het
rapport De kaasstolp aan diggelen van de commissie De Boer
(2002)), recente VN-rapporten (m.n. het High-level Panel report on
Threats, Challenges and Change (2004) en het rapport In larger free-
dom: towards development, security and human rights for all van
Secretaris-Generaal Kofi Annan (2005)), alsook in Europese con-
text verschenen rapporten (m.n. het rapport van de PES Group
Common Security in a changing global context (2004) en de
European Security Strategy van Solana (2003)). Op basis van de
discussies binnen de projectgroep en met gebruikmaking van
relevante literatuur is dit rapport opgesteld. 
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als de vertegenwoordigende democratie met vrije volkspartijen en
vakbonden. Men richt zich op geleidelijke verbetering van de klas-
sensamenleving via economische en sociale planvorming. Het
internationalisme beperkt zich tot kritiek op het imperialisme en
militarisme. In dit verband maken sociaal-democraten zich sterk
voor pacificatie, zachte dekolonisatie, ontwapening en ontwikke-
ling van het internationale recht, vooral door deelname aan de
Volkenbond.

Internationale samenwerking
In de derde fase (1945-1989) streeft de sociaal-democratie naar
hechte samenwerking tussen verzorgingsstaten en progressieve
regeringen. Supranationale samenwerking tussen een aantal
democratische Europese verzorgingsstaten krijgt vorm via EGKS,
Euratom en de Europese Economische Gemeenschap (later EU).
Mondiale samenwerking krijgt vooral gestalte via de Verenigde
Naties. Naast vrede en veiligheid en dekolonisatie gaat deze ook
ontwikkelingsbeleid, handelsbeleid en milieubeheer omvatten.

Deze fase, die vrijwel samenvalt met de Koude Oorlog, is een zeer
scheppende periode in de sociaal-democratische en progressieve
beweging. De sociaal-democratie onderschrijft en praktiseert de
volgende beginselen en idealen:
- erkenning van de noodzaak van gezamenlijke defensie van

Nederland en buurlanden plus andere landen in de Westerse
wereld onder leiding van de Verenigde Staten (NAVO);

- erkenning van de rechten van de mens en van het recht van
volken op politieke en economische zelfbeschikking;

- erkenning van de mondiale rol van de Algemene Vergadering
en Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij de bevordering
van vrede en veiligheid alsmede de noodzaak van vredesbewa-
ring (peacekeeping)  en langdurige aanwezigheid van de VN in
chronische brandhaarden (zoals India/Pakistan, Midden-
Oosten, Cyprus);

- erkenning van de dekolonisatie en de onbillijkheid, ondoelma-
tigheid en historische overbodigheid van kolonialisme en
imperialisme;

Bijlage 2

Sociaal-democratische benadering van internationale 
politiek in historisch perspectief

Sociaal-democratische doctrines omtrent buitenlands beleid
waren, zijn en blijven er in soorten en maten. Toch zou men –
natuurlijk tamelijk schematisch – vier fasen in de sociaal-demo-
cratische traditie kunnen onderscheiden:
- de fase van proletarische solidariteit en wereldrevolutie;
- de fase van eigen socialisme binnen democratische natie-

staten;
- de fase van samenwerking tussen verzorgingsstaten ten

behoeve van humane ontwikkeling;
- de fase van beheersing van de mondialisering (tussen imperi-

alisme en kosmopolitisme).

Proletarische solidariteit
In de eerste fase die ruwweg samenvalt met de Eerste en Tweede
Internationale (ongeveer 1864-1914) staat de sociaal-democratie
vijandig of onverschillig tegenover de nationale staat en de ver-
tegenwoordigende democratie. Men ziet de werknemer als een
rechteloze en vaderlandsloze kameraad. Deze werknemer zou
moeten deelnemen aan een grensoverschrijdende beweging
tegen de burgerlijke klassenstaat en het kapitalisme. Het doel van
de omverwerping van dit oude regime is de vestiging van een
socialistische economie in het ontwikkelde Westen, om te begin-
nen in West-Europa. De nieuwe arbeidersstaten zouden moeten
versmelten in een soort van federale gemenebest dat gebaseerd is
op een loyaliteit van de massa van arbeiders en een na-christelijk
en antinationaal ideaal van sociale rechtvaardigheid (waaronder
productie naar behoefte).

Nationale solidariteit
In de tweede fase (1918-1945) aanvaardt de sociaal-democratie
zowel de nationale staat met zijn soevereiniteit en eigen traditie
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Internationaal burgerschap in de 21ste eeuw
De vierde en laatste fase betreft de wereld waarin wij leven sedert
1989 (instorting van het communisme) en 2001 (mondialisering
van terreur). Dit is tevens de fase van herijking van ontwikkelings-
hulp, herbezinning van Nederland na Srebrenica, hervorming van
de VN, een nieuwe veiligheidsdoctrine van de EU (Solana), de
Derde Weg van Blair/Clinton/Kok, de PES en de spanning tussen
vrijheid en veiligheid in de wereld na 11 September. In deze huidi-
ge fase is de wereld enerzijds kleiner en anderzijds groter gewor-
den. Dat brengt spanningen en uitdagingen met zich mee. Voor de
sociaal-democratie geldt als uitgangspunt de positie, de veiligheid
en de ontwikkelingskansen van de burger. Daarbij hoort de demo-
cratische legitimatie in de nationale staat en het versterken van
legitimiteit en doeltreffendheid van internationale organisaties.
Ook zijn nieuwe vormen van internationaal burgerschap van
belang, nu in deze fase de universeel erkende mensenrechten
steeds meer als een gemeenschappelijke antenne van alle wereld-
burgers fungeren.

- erkenning van de bijzondere verantwoordelijkheid van rijke
landen voor armoedebestrijding in arme landen (de mini-
mumnorm van 1 procent ontwikkelingshulp);

- erkenning van de primaire betekenis van vrije en eerlijke
wereldhandel (antiprotectionisme, toetreding tot de wereld-
markt van arme landen, optimale arbeidsdeling);

- erkenning van de noodzaak van positieve integratie in de EU,
zoals afstemming van de sociale politiek der lidstaten (méér
dan de interne markt alleen) en

- erkenning van de verenigbaarheid van werknemersbelangen,
nationale belangen, belangen van armen in arme landen en
partijbelangen met belangeloze (principiële, gepassioneerde,
spirituele) noties van de eenheid en orde van de mensheid

Weliswaar kon in deze fase het uitbarsten van een grote wereld-
oorlog worden voorkomen, maar er is geen reden deze fase te ide-
aliseren. De sociaal-democratie pendelde heen en weer tussen
harde macht (het Amerikaanse anti-communisme) en de inzet
van zachte krachten (ontspanning), Atlanticisme en
Europeanisme, ethisch buitenlands beleid en ondersteuning van
sociale bewegingen (zoals Amnesty International), volharding in
een Keynesiaans interventionisme en hervorming van de verzor-
gingsstaat na de crisis van de jaren 1970, alsmede tussen
Eurocentrisme en een mondiale visie. Ook moet worden toegege-
ven dat vele nobele plannen mislukten of perverse gevolgen had-
den (denk aan de voortgaande kritische discussie over neokoloni-
alisme en het nut van ontwikkelingshulp). Toch is het voor de
PvdA zinnig om het beste uit deze fase, zoals het gedachtegoed
van Jan Tinbergen en de inzet van Max van der Stoel voor de men-
senrechten, die van Jan Pronk en Eveline Herfkens voor ontwikke-
lingssamenwerking en die van Sicco Mansholt en Piet Dankert
voor Europa, te behouden. Kort gezegd, de Nederlandse sociaal-
democraten gaven en geven een ambitieuze en eigen inhoud aan
artikel 90 van de Grondwet: ‘De regering bevordert de ontwikke-
ling van de internationale rechtsorde.’
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