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Beste lezers,

In dit nummer van het JASON Magazine staat de NAVO centraal. Na het einde van
de Koude Oorlog leek de toekomst van de NAVO onzeker. De NAVO vond echter
in de Bosnische oorlog een nieuwe uitdaging en vergaarde zo hernieuwd
bestaansrecht. Het succes van het NAVO-ingrijpen op de Balkan blijft echter tot op
heden twijfelachtig. Ook de huidige missie in Afghanistan stuit op veel kritiek. Toch
willen heden ten dage landen, zoals Oekraïne, zich bij het bondgenootschap
aansluiten. Daarmee is de NAVO een actueel onderwerp wat de nodige aandacht
verdiend. 

De NAVO staat ondanks haar 56-jarige bestaan nog steeds regelmatig ter
discussie. De Verenigde Staten zouden bijvoorbeeld de NAVO gebruiken als
instrument om haar eigen buitenlandse politieke belangen te verwezenlijken. Maar
zijn de belangen van de VS en de NAVO wel los van elkaar te zien? 

Met de missie in Afghanistan zal de NAVO haar bestaanrecht kunnen verzilveren.
De toekomst van de NAVO is echter van meer factoren afhankelijk. Amerika, het
land dat de grootste bijdragen levert aan de NAVO, wacht op nieuwe verkiezingen
in 2008. Wellicht staat er volgend jaar een vrouw aan het roer van het machtigste
land ter wereld. Het blijft echter de vraag of een vrouwelijke president directe
weerslag zal hebben op veiligheidsbeleid van de VS en dus ook de toekomst van
de NAVO. 

Elsa Schrier
Eindredactrice JASON Magazine
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Vanuit het bestuur:

Jongeren, studenten en jonge
academici informeren over
internationale betrekkingen. Dat is de
doelstelling die Stichting JASON
draagt. Dit doel streeft JASON na door
viermaal per jaar een Magazine uit te
brengen en maandelijks een activiteit te
organiseren in de sfeer van
internationale politiek. Zo heeft in mei
een delegatie van dertig studenten uit
verschillende steden het NAVO-
hoofdkwartier bezocht en daar met
verschillende functionarissen
gesproken. Dit bezoek leverde een
berg aan gespreksstof op, waarover
tijdens het gezellige diner nadien in de
Brusselse binnenstad dan ook werd
gesproken. Het doel van de excursie
was bereikt; jonge mensen waren in
een informele setting met elkaar in
gesprek over actualiteiten binnen de
internationale politiek. Ook bij de
ambassade excursie, de lezingen en de
kennismakingsborrel werd met groot
enthousiasme gereageerd op wat
JASON voortbrengt. Het deed de
bestuursleden deugd dat vrijwel alle
deelnemers hun gegevens achterlieten
om het Magazine thuis toegestuurd te
krijgen.

De afgelopen maanden is onder mijn
voorganger hard gewerkt om JASON
weer op de rails te krijgen. Dit streven
is niet zinloos gebleken. Zo telt het
Dagelijks Bestuur van JASON nu
eindelijk weer zeven koppen, zijn de
ambities hoog en zit de sfeer er goed
in. Binnen het bestuur is er geschoven,
plaatsgemaakt en zijn er vier nieuwe
krachten toegetreden. De
activiteitencommissie telt inmiddels vier
leden, terwijl er een jaar geleden nog
geen was. Deze nieuwe basis biedt

vele mogelijkheden die dit bestuur dit
bestuursjaar, dat is begonnen op 1
september, zal moeten gaan benutten.
Een blik in de archieven van JASON
geeft in ieder geval genoeg aanleiding
om eens weg te dromen van wat de
stichting ook in de toekomst weer zou
kunnen neer gaan zetten. Programma's
van symposia met grote namen als
sprekers en uitgebreide
simulatiespellen wisselen elkaar af in
de oude multomappen. Komend jaar
hopen we in ieder geval de volgende
stap te zetten in de richting van het
succes dat JASON een decennium
geleden nog had.

Om te beginnen zal de website
aangepakt worden door de nieuw
aangestelde webmaster.
Stichtingjason.nl moet bij de
"favorieten" komen te staan! Verder zal
de kersverse PR/Media functionaris
zich inzetten voor JASON's
naamsbekendheid. Met het Magazine
gaat het goed, de derde editie van het
jaar ligt nu alweer voor u. Het
Magazine zal kunnen groeien in aantal
artikelen per editie en in oplage. De
stichtingsfinanciën zijn een belangrijk
speerpunt voor komend jaar. Fondsen
die ons ooit steunden, zullen weer
worden aangeschreven. Tips over voor
het bestuur nog onbekende potjes zijn
daarbij uiteraard van harte welkom! Op
het moment van schrijven is de
activiteitencommissie onder leiding van
de activiteitencoördinator druk bezig
met het opzetten van de eerstvolgende
activiteit en met het brainstormen over
de jaarplanning.

Ontwikkelingen in de internationale
politiek geven in ieder geval, eigenlijk

als altijd, genoeg materie voor de te
organiseren activiteiten en voor nieuwe
artikelen. Zo zal komende maanden
nog uitgebreid gesproken worden over
de Nederlandse aanwezigheid in
Afghanistan en de wenselijkheid
daarvan. Kan Iran in toom worden
gehouden door de internationale
gemeenschap of is dat ijdele hoop? Zal
Rusland doorgaan met zich als nieuwe
wereldmacht te profileren door een
hardere opstelling jegens het Westen?
Of, dichterbij huis, wat heeft de
verkiezing van Sarkozy nu exact voor
gevolgen voor Europa? 

Mijn dank gaat uit naar mijn
voorganger, de teruggetreden oud vice-
voorzitter en de andere (oud)
bestuursleden die zich in moeilijke
tijden voor de stichting hebben ingezet.
Dit jaar belooft JASON er weer te staan
met een interessant scala aan
activiteiten en nieuwe Magazines . Voor
nu, veel leesplezier toegewenst en
graag tot ziens op één of meer van
JASON's activiteiten!

Thomas van der Valk
Voorzitter Dagelijks Bestuur
Voorzitter@stichtingjason.nl

Door Thomas van der Valk
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Na haar oprichting volgden er
uitbreidingrondes in 1952 (Turkije en
Griekenland), 1955 (Duitsland), 1982
(Spanje), 1999 (Tsjechië, Hongarije,
Polen), en meest recentelijk in 2004
(onder andere Bulgarije, Litouwen en
Roemenië). Inmiddels telt de NAVO 26
leden, waaronder een aantal Oost-
Europese landen die vroeger deel
uitmaakten van de Sovjet Unie.
Uiteraard waren de laatste
uitbreidingsronden zonder het einde van
de Koude Oorlog niet mogelijk geweest. 
De eerste voorzichtige stappen om
Oost-Europese landen aan de NAVO te
binden, werden ondernomen in 1991
toen de Noord-Atlantische
Samenwerkingsraad werd opgericht (in
1997 opgevolgd door de Euro-
Atlantische Partnerschapsraad). Dit
forum diende vooral om het wederzijdse
vertrouwen te versterken tussen de
voormalige vijanden. In 1994 werd het
Partnerschap voor de Vrede gelanceerd,
waarin individuele landen praktisch en
bilateraal samenwerken met de NAVO.
Inmiddels hebben meer dan 30 landen
gebruikt gemaakt van het Partnerschap
voor de Vrede, waarvan Rusland
ongetwijfeld de belangrijkste is. 
Tenslotte onderhoudt de NAVO, al dan
niet via individuele lidstaten contacten
met niet NAVO-leden. Zo nemen aan
sommige NAVO-operaties, zoals
momenteel in Afghanistan, ook niet
NAVO-landen deel. 

De ontwikkeling van NAVO

De NAVO was vanaf het begin gericht
op collectieve zelfverdediging, waarbij
de nadruk lag op nucleaire afschrikking.
Mede hierdoor bleef de Koude Oorlog

ook daadwerkelijk een 'Koude' oorlog,
hetgeen een indrukwekkende prestatie
genoemd mag worden. Ironisch genoeg
leek de NAVO slachtoffer te worden van
haar eigen succes: met het einde van
de Koude Oorlog werd duidelijk dat
collectieve zelfverdediging minder
belangrijk zou worden. Er was immers
geen collectieve vijand meer. 
Nieuwe conflicten op het Europese
continent verschaften de NAVO echter
een kans om zich te profileren in een
nieuwe rol. De prioriteit kwam te liggen
bij crisismanagement en
vredesoperaties zoals in Joegoslavië.
Hoewel de vredesoperatie in
Joegoslavië geen onverdeeld succes
was, leek de NAVO zich toch redelijk
aan te passen. 
Met de terroristische aanslagen op de
Twin Towers in New York in september
2001 zag de NAVO zich echter
genoodzaakt alweer haar prioriteiten te
verleggen. In een reactie op de
aanslagen riepen de NAVO-leden voor
het eerst in de geschiedenis van de
organisatie Artikel 5 in. Alhoewel Artikel
5 in beginsel bedoeld was als reactie op
aanvallen van een land, was de
consensus voor het inroepen van artikel
5 groot. Aan het einde van de eeuw was
de nadruk op interstatelijke conflicten al
enigszins verschoven ten faveure van
de strijd tegen terrorisme, maar 11
september betekende een definitieve
wending. 
Het inroepen van Artikel 5 betekende
echter wel dat de NAVO haar troepen
naar gebieden als Afghanistan moest
sturen. Zulke zogeheten 'out-of-area'
operaties vereisen echter een zeer
expansionistisch leger en met de
uitzondering van de Amerikanen

beschikte de NAVO-lidstaten niet over
die capaciteit. Veel landen hadden na
het einde van de Koude Oorlog juist hun
defensiebudgetten verlaagd en hun
legers verkleind. Bovendien was de
animo voor het leveren van bijdrages
minder groot dan verwacht had mogen
worden naar aanleiding van het
inroepen van Artikel 5. Hoewel de NAVO
redelijk snel de Taliban van de macht
stootten en al-Qaeda verjoegen uit
Afghanistan, bleek de stabilisatie- en
wederopbouwmissie zeer problematisch.
De Taliban hebben de strijd niet
opgegeven en gebruiken veelvuldig
guerrillatactieken. Momenteel is de
NAVO nog steeds verwikkeld in een
strijd tegen de Taliban. 

Besluitvorming binnen de NAVO

Binnen de NAVO hebben de lidstaten
alle belangrijke bevoegdheden met
betrekking tot de besluitvorming in eigen
hand gehouden. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Europese Unie, waar de
Europese Commissie een belangrijke
autonome rol speelt, zijn er binnen de
NAVO geen onderdelen waar de

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd in 1949
opgericht met de ondertekening van het Verdrag van Washington. De
twaalf Westerse landen die het verdrag bekrachtigden, beoogden de
collectieve defensie van West-Europa en Noord-Amerika te
waarborgen tegenover de expansionistische Sovjet Unie. Een
cruciaal aspect van het Verdrag van Washington was het beroemde
Artikel 5, waarin staat dat een aanval op één NAVO-lid wordt
beschouwd als een aanval op alle NAVO-leden. Deze
veiligheidsgarantie maakte de NAVO een aantrekkelijk instrument in
het naoorlogse Europa. 

De NAVO nader bekeken
Door Wilco van der Leun

De eerste vergadering van de Noord Atlantische
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lidstaten geen controle over hebben. De
NAVO heeft wel haar eigen
organisatiedelen en werknemers, maar
deze dienen slechts ter ondersteuning
van de nationale delegaties. 
Een nationale delegatie heeft de status
van een ambassade en wordt geleid
door een Permanente
Vertegenwoordiger (PV) met de status
van een ambassadeur. Een nationale
delegatie bestaat verder uit een
Permanente Militair Vertegenwoordiger
(PMV), meestal een generaal en
ambtenaren van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en eventuele
andere relevante ministeries. In het
geval van Nederland maken ook
ambtenaren van het Ministerie van
Defensie deel uit van de nationale
delegatie. 

Het hoogste politieke orgaan
van de NAVO is de Noord-Atlantische
Raad, waarin de 26 ambassadeurs van
de lidstaten zitting hebben. Indien er
zeer belangrijke beslissingen genomen
moeten worden, kan de Noord-
Atlantische Raad bestaan uit de
Ministers van Buitenlandse Zaken,
Defensie en/of
Ontwikkelingssamenwerking.
Beslissingen worden genomen op basis
van unanimiteit en hoewel er dus de
mogelijkheid bestaat van een veto,
wordt in de praktijk de stilteprocedure

gebruikt. Deze stilteprocedure betekent
dat als er niemand bezwaar maakt
tegen een voorstel, het voorstel wordt
aangenomen. 

De rol van Nederland binnen de NAVO

De invloed van de lidstaten binnen de
NAVO verschilt. Ten eerste zijn de
financiële bijdrages aan de NAVO van
belang. Bijdrages zijn onder andere
gerelateerd aan de bevolkingsomvang
van de lidstaten. Verder zijn alle militaire
bezittingen, met uitzondering van de
AWACS, nationaal bezit. Dit betekent
dat de invloed van een lidstaat binnen
de NAVO ook kan worden afgemeten
aan de omvangrijkheid en kwaliteit van
haar troepen. Op basis van
bovenstaande criteria hebben de
grootste lidstaten (bijvoorbeeld de
Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, en Frankrijk) de meeste
invloed. 

Dit betekent echter niet dat een
kleine lidstaat zoals Nederland geen
invloed heeft. Militaire bijdrages, zoals
de Nederlandse troepen in Afghanistan,
leveren ook invloed op. Bovendien kan
het feit dat de Secretaris-Generaal van
de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, een
Nederlander is indirecte invloed
opleveren. Uiteraard dient de Secretaris-
Generaal de belangen van de NAVO als
geheel, maar het vergemakkelijkt voor
Nederland wel de toegang hiertoe.  

Nederland is altijd voorstander
geweest van het Atlantische
bondgenootschap en heeft, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk,
vrede met de Amerikaanse
aanwezigheid en invloed. Vanwege deze
instelling is de Nederlandse bijdrage aan
de NAVO constructief. Bovendien lopen
de Nederlandse, Europese, en
Amerikaanse veiligheidsbelangen
meestal parallel. Uiteraard zijn er soms
verschillen van mening, zoals recentelijk
over de vernietiging van de opiumvelden
in Afghanistan. Maar over het algemeen
zijn vallen de belangen van de NAVO
samen met de belangen van Nederland. 

De toekomst van de NAVO

Momenteel heeft de NAVO haar handen
vol aan de situatie in Afghanistan. De
Hoop Scheffer heeft Afghanistan
bestempeld als een cruciale test voor de
NAVO. Het zal een grote invloed hebben
op de hoedanigheid waarin de NAVO in
de toekomst zal functioneren. Als de
NAVO er in slaagt Afghanistan te
stabiliseren en de veiligheid daar kan
garanderen, heeft zij aangetoond dat ze
zich goed heeft aangepast aan de
nieuwe situatie. Het zal dan niet meer
draaien om het concept van collectieve
defensie, maar de NAVO kan dan wel
op de voorgrond treden als een effectief
bestrijder van terrorisme en als een
organisatie met de nodige expertise in
stabilisatie en wederopbouw. Aangezien
de terreurdreiging alleen maar urgenter
is geworden (voorbeelden zijn de
aanslagen in Madrid en Londen) en de
situatie in Irak op een mislukking dreigt
uit te draaien, zou de NAVO een
noodzakelijke bijdrage kunnen leveren.
Mocht zij falen, dan zal een grondige
hervorming van de NAVO nodig zijn om
irrelevantie te voorkomen. 
Een andere uitdaging voor de NAVO is
haar relatie met Rusland. Het Russische
wantrouwen ten opzichte van de NAVO
is de afgelopen jaren gegroeid door de
toelating van verschillende Oost-
Europese landen die vroeger onderdeel
uitmaakten van de Sovjet Unie. Ook het
voornemen om een Amerikaans
raketschild in Europa te plaatsen heeft
de relatie met Rusland flink doen
bekoelen. Als de relatie van de NAVO
met Rusland een constructieve wordt,
zal de NAVO veel aan legitimiteit
winnen. 
Tot op heden heeft de NAVO haar
waarde bewezen, maar ze staat nu voor
de grootste uitdagingen in haar
geschiedenis. Ze zal haar waarde keer
op keer moeten blijven bewijzen. Indien
de NAVO irrelevantie wil vermijden, is
falen geen optie. <

tische Raad te Washington, 17 september 1949

Bronnen

* "NATO Handbook". 2006. Noord-Atlantische

Verdragsorganisatie, Brussel: NATO Public

Diplomacy Division. 

* "De NAVO getransformeerd". 2004. Noord-

Atlantische Verdragsorganisatie, Brussel: NATO

Public Diplomacy Division.



That is in no small measure due to
American leadership. It may surprise
that the United States has a relatively
long history in Kandahar. The airstrip I
stood on was built in the late 1950s as
an American aid project in the days
when piston-engine aircraft needed
layovers between the Middle East and
Asia. The airport terminal forms a
series of graceful arches, a modernist
tribute to Central Asian architecture.
The Taliban built their power base in
Kandahar to launch a bid for control of
the country and it was here they saw
their end. In an outbuilding that still
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Aircraft roared to life around me as I stood on the tarmac, blinded in
the dry June heat.  Rotors from two US Blackhawk helicopters beat
the air before a gunship lifted off with them, bound for some
unknown mission. Minutes later, a Russian-made transport lumbered
down the runway and into the air. Dutch Apache helicopters and
British Harrier jump jets hunkered down in the sun, armed and ready
to support their soldiers in the field. Romanian, Canadian, Dutch,
British, Danish and Australian soldiers streamed into the
claustrophobic mess tent of this dusty, utilitarian outpost in southern
Afghanistan. I was visiting Kandahar airfield in 2006, just as the
United States handed off security responsibility to Canada under
NATO command. Together the Allies were preparing for an offensive
against the Taliban, the first sustained ground action against an
enemy in NATO's history. Much has been made of the Taliban's
resurgence, but that summer NATO proved nobody can beat the
Alliance in a fight - not least Afghanistan's brutal formal rulers.

The Paradox of American 
Leadership By James Thomas Snyder
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stands gutted next the airstrip, the
Taliban held their "last stand" in
November 2001 when U.S. Marines
seized the airport.

Afghanistan was liberated by U.S.-led
coalition forces. It was personally
satisfying to stand on that tarmac, less
than five years after I watched smoke
pour out of the Pentagon from Capitol
Hill on September 11, 2001. I was
working for a Member of Congress
representing parts New York City, and
with a small staff we pulled together
resources to help rebuild Lower
Manhattan, Brooklyn, and the Pentagon
in the months that followed. Now I was
in Afghanistan learning how we were
extending those same resources to
protect and rebuild the country of our
enemy.

Today, NATO is helping to secure and
rebuild all of Afghanistan and the
Western democracies are standing up
for a large, poor, fragile democracy.
The Afghans are repaying the favour by
pouring their energies into the economy
and enlisting to fight the Taliban
alongside NATO soldiers. Afghanistan
is the best example of American
leadership and transatlantic
cooperation today.

Unfortunately the essence of that
leadership is also a paradox. The
United States now ranks as both the
number one "ally" and the top "enemy"
perceived by people around the world,
according to a global public opinion poll
conducted by the Pew Research
Centre. The world is not sure what to
think about America, and Americans
are confused by this ambivalence. They
remember what their parents and
grandparents gave to the world and
cannot believe many seem to have
forgotten it.

I do not think this split is as dire at it
may seem. For one, the Pew poll
suggested a warming in feeling toward
the United States during the past few
years. Americans still broadly support
NATO and back the United Nations and
other multinational institutions.
Americans genuinely want to be liked
and are animated by the idea of a

Western Alliance defending common
values of freedom and democracy.
They want to stand for something and
want Allies to stand with them.
Americans were never more moved
than by the outpouring of grief,
sympathy and solidarity for them after
September 11, 2001.  

Today's schizophrenic relationship with
the United States is also not as
different as public opinion was during
the Cold War, when the totalitarian
states locked up their populations with
the lies that they were protecting them
from the United States, its NATO
lackeys, and their capitalist bosses.
Even some in the West saw menace in
an Alliance of armed democracies
prepared to defend one and all against
an ideology that governed by terror and

substituted violence for politics. But
given a free choice, 300 million
Europeans took it, and Europe was
once again whole, free and at peace.
European communism, once
considered a mere historical aberration,
has since been revealed by its living
victims as a hideous, murderous hoax.
American leadership, unpopular at
times, helped free peoples remain
vigilant while that hoax was hidden.

The simple judgments about American
behaviour today hide far more complex
determinations about the frightening
new world we all inhabit. We forget the
issues during the Cold War were just
as ambiguous. Covert actions,
espionage, proxy wars, nuclear
deterrence, Euromissiles, Realpolitik -
all sparked debate and even mass
protests as the West struggled for the
best way to counter an existential
threat that enslaved, impoverished and
murdered millions and threatened many

more.

Another paradox of American
leadership is that the world expects the
United States to lead.  When the United
States does too little - as in Rwanda -
America is blamed. When America
does too much - as in Iraq - America is
still blamed. The United States cannot
escape responsibility for leadership.
Enemies and allies alike expect the
country to lead.

It is no coincidence, then, that
America's two wars in Iraq and
Afghanistan polarize opinion and
paralyze debate. One war is "bad," the
other "good," both the result of
American leadership. But we must
resist viewing these conflicts as talking
points of endless grievance.  The

sacrifices are real, and so are the
issues at stake. Canadians now talk
about their experience in Kandahar the
way many Americans talk about Iraq.
There isn't a community in America that
remains untouched by the war. But
even in spite of those risks, we
continue to witness free citizens from
across the Alliance and beyond willing
to help Iraqis and Afghans. Their work
should remind us that these conflicts
are not moral abstractions because
they are standing for something that is
too often absent from the debate.

If there is one lesson we can draw from
the Cold War that could be applied to
the threats we face today, it is that
these debates make us stronger. That
sounds trite but is true. The closed
systems on the other side of the Iron
Curtain stifled the debates necessary to
change and adapt. Democracies are
infinitely flexible because they are open
and subject to scrutiny. Like the

‘The United States now ranks 
as both the number one 
"ally" and the top 
"enemy" perceived by 
people around the world...’
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communist regimes of old, our enemies
today require the shadows to
manipulate their followers, wage
regional war and maintain control. They
do not appear in public. They mobilize
through secret networks. They fight
from behind a mask.

I think this old contrast explains part of
the paradox of American leadership
and ultimately why we will prevail
together. It is easy to criticize the
United States, to complain about
American politics and its leadership,
precisely because the country is open,
its leadership accountable, and its
political culture transparent. That is not
so with our enemies. They are subject
to no one's scrutiny and accountable to
no public. Everything America does is
in the light; everything they do is in the
dark. When they make the move into
the light, they find they must submit to
the power of public opinion like any
open society and their instinct for
secrecy and control will take over again
as we saw with the repressive Taliban
regime in Afghanistan.

The best example of the intense
scrutiny America lives with is the first
manned moon landing in 1969. A
greater human achievement has never
been accomplished, but we often forget
it was the highest-wire act of all time -
a supremely death-defying stunt
performed in full view of the whole
world. We could have easily watched
Neil Armstrong and Buzz Aldrin crash
Apollo 11 into the Sea of Tranquillity
live on television. There was something
in that risk that made excellence a
common virtue in the space program
(as we learned watching the recovery
of Apollo 13, "failure is not an option").  

By contrast, the Soviets' incompetent
attempt to land a man on the moon
was a total secret until about a decade
ago. It was hidden because disaster
would call the whole regime into
question. Repressive regimes know
that only success succeeds and
therefore they tolerate no risk of failure.
Open societies understand and tolerate
risk and failure. The paradox - one that
contributes to the schizophrenic
understanding of the United States - is

that all our successes and failures are
known instantly. It is easy to criticize
our failures and praise (or envy) our
successes. But there is no escaping
their knowledge.

Everything the United States does
today is under the same kind of
scrutiny, and the stakes are much
higher. Americans would have it no
other way. That is our prime virtue
because with risk comes creativity,
innovation and progress. Our
adversaries are the first to tout our
failures but are much more circumspect
about their own. They know it is easier
to maintain control and avoid criticism
when they hide their deficiencies and
weaknesses, as many of America's
critics do today. They would not survive
the same kind of scrutiny the United
States endures every day.  Their moon
missions would crash on landing.

Visiting Afghanistan mirrored my
experiences travelling in many other
places - Africa, South America, and the
Balkans - where I see generous but
often subtle and quiet leadership and
made by the United States with the
Allies. When the United States acts, the
resources brought to bear are without
peer and it has been that way for more
than a century. The Marshall Plan
immediately comes to mind, which
most people think was a simple, if
robust, humanitarian relief program. In
fact it was an elaborate, multilateral
system of relationships and institutions
that rebuilt Europe and made
transatlantic trade the strongest
economic relationship in the world. The
US led with the plan but the devastated
countries of liberated Europe fully
participated in their own recovery. A
unilateral US plan would have failed
and so would European recovery
without American participation.

That is probably the best model of
collaborative American leadership, but
it is not the most recent. Europe's
generous response to the Hurricane
Katrina disaster helped the Allies mount
its most successful humanitarian relief
operation later in Pakistan. American
leadership in transforming NATO's
military capabilities pushed the Allies to

deliver more supplies and help more
people more quickly farther from
Europe than ever before. Much of the
NATO mission in Afghanistan is
enabled in the same way, with
American infrastructure, transport, and
hardware. This had immediate effects
last summer when Canadian, Dutch,
Danish, Estonian and British soldiers
replaced a much smaller US presence
in the Afghan south and the larger force
flushed out the Taliban, who had been
regrouping in the region. And the
Afghans would have an entirely
different view of their country without
the multinational commitment this
investment has facilitated.

The best American leadership is not a
simple assertion of prerogative,
expecting others to fall in line: it clears
the path for others to reach their full
potential. Such leadership is not easy.
It is frustrating to corral fractious Allies,
to take unpopular positions and to be -
as current opinion polling indicates -
considered an enemy to the world for
the effort. Americans are genuinely hurt
and bewildered by that because they
are without rival as the most generous
people in the world.

As generous as Americans are and as
powerful as their nation is, the United
States cannot go it alone in places like
Afghanistan. But neither can the Allies.
That is the final paradox of American
leadership. The world expects the
United States to lead, though that
leadership is often repudiated or
resented. But try to imagine the world
without it. <

James Thomas Snyder is an American
on the International Staff at the North
Atlantic Treaty Organization.  The
opinions he expresses here are his
own.
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Het Dayton-akkoord bracht een eind
aan de Bosnische oorlog. Met
ondertekening van het verdrag in Parijs
eind december 1995 werd het land
Bosnië-Herzegovina onafhankelijk en
tegelijkertijd verdeeld in twee entiteiten.
De Moslim-Kroatische Federatie is het
gebied van de Bosniërs zelf, maar met
het verdrag kreeg ook de Servische
Republiek een eigen stuk land in
Bosnië. De Republika Srpska (RS)
geniet een aparte status in het land. Het
deel wordt niet als onafhankelijk gezien,
maar regeert wel zelfstandig. Aangezien
Servië als agressor werd gebrandmerkt
na de oorlog was er weinig
internationale hulp voor het Servische
deel. De wederopbouw verliep hier dan
ook trager. 
Bosnië-Herzegovina wordt twaalf jaar
na de oorlog nog steeds door etnische
scheidslijnen opgedeeld. Segregatie in
het onderwijs is bijvoorbeeld aan de
orde van de dag. Zo wordt een
schoolgebouw in Sarajevo vaak in de
ochtend gebruikt door moslimse
kinderen en in de middag door
Servische kinderen. Politiek gezien was
de retoriek in verkiezingscampagnes
nog nooit zo sterk nationalistisch als bij
de laatste verkiezingen. De opkomst
was matig en het vertrouwen in de
politiek laag. Bovendien zijn er alleen al
in de Federatie van Bosnië-Herzegovina
tien kantons met elk een eigen

parlement. Regeren van het hele land is
zo erg moeilijk, aangezien er voor elk
kanton ministers alleen met hun
territorium bezig zijn.
Het Dayton-akkoord heeft de bevolking
opgedeeld middels etnische
scheidslijnen, maar wat heeft de NAVO
hiertoe bijgedragen? De VS konden via
de NAVO meer invloed uitoefenen op
de Balkan dan met de blauwhelmen van
de VN. De VN hadden gefaald in het
behouden van de vrede in Bosnië. Bill
Clinton zag de crisis erger worden en
moest harder ingrijpen. Vandaar dat de
NAVO haar eerste vechtmissie kon
beginnen met bombardementen op de
Serven. Het harde ingrijpen van de
NAVO maakte een einde aan de oorlog
en de VS brachten de
onderhandelingen naar 'huis', ofwel in
het Amerikaanse stadje Dayton. Daar
werd een akkoord gebrouwen met veel
politieke hindernissen voor de toekomst,
maar het bracht wel een einde op korte
termijn aan de oorlog. 
De Amerikaanse invloed op de Balkan
is na 1995 altijd verlopen via de NAVO.
Ook nu de SFOR-missie is vervangen
door de EUFOR-missie, is er een
hoofdkwartier van de NAVO in Sarajevo
op hetzelfde territorium als het
hoofdkwartier van de EU. Zo blijven de
Amerikanen invloed houden op het
beleid van de EU. Dat de missie qua
materieel ook weinig is veranderd na de

overdracht, geeft aan dat de
Amerikanen via de NAVO nog steeds
veel invloed hebben.
Het belangrijkste doel van de EUFOR-
missie 'Althea' is de voormalig
strijdende partijen ervan te weerhouden
het conflict opnieuw aan te gaan en
erop toe te zien dat de Dayton-
akkoorden worden nageleefd. Een
langzame aftocht van de troepen wordt
door de High Representative of the
International Community in Bosnië en
Herzegovina gezien als gevaarlijk. De
Office of the High Representative (OHR)
is ingesteld met de Dayton-akkoorden
om toe te zien op civiele implementatie
van het akkoord. Dit is een institutie van
de VN en de internationale
gemeenschap. Zij vrezen een nieuwe
etnische strijd wanneer de EUFOR-
troepen snel vertrekken.
Al met al zijn de doelstellingen die de
NAVO stelde, en de EU nu stelt,
haalbaar, maar is het op dit moment
vooral een kwestie van pappen en
nathouden. Een echte samensmelting
van etnische groepen in Bosnië is nog
ver te zoeken. Segregatie in het
onderwijs, het gebrek aan vertrouwen in
de internationale instituties en een
vluchtende jonge generatie zorgen voor
een politiek instabiele situatie. De
Amerikanen houden via het
hoofdkwartier van de NAVO in Sarajevo
een belangrijke stem in de oplossing
voor de problemen van het verdeelde
land. Dat de NAVO nog in Sarajevo
actief is, is vooral een teken van de
Amerikaanse invloed. Echter, de
implementatie van het Dayton-akkoord
houdt de etnische groepen gescheiden
en de verkiezingsretoriek
nationalistisch. Een aftocht van de
EUFOR-troepen is daarbij voorlopig niet
verstandig.<

Op 2 december 2004 nam de EU de militaire missie van de NAVO
over in Bosnië en Herzegovina. De Stabilisation Force missie
(SFOR) werd zo een European Union Force missie (EUFOR). Toch
bleef veel van de oude missie staan. Er werd geprobeerd een zo
veilig en zeker mogelijke omgeving te garanderen in Bosnië. Daarbij
werd het 'Dayton/Paris Agreement' van 1995 nog op de voet
gevolgd. Dit pact verdeelt de Bosnische bevolking echter danig.
Heeft de NAVO daarmee wel een politiek stabiele situatie gecreëerd?

NAVO in Bosnië-Herzegovina: 
omgaan met etnische verdeeldheid

Door Ries Kamphof

Noten

* http://www.minbuza.nl/nl/actueel/

ambtsberichten,2003/05

/bosnie_herzegovina

_x_05_07_02.html   

* http://www.landmacht.nl/missies

/huidige_missies/Bosnie/

index.aspx

* http://euforbih.org/eufor/

* Artikel Volkskrant, 29 september

2006: "Wat Bosnië beroert?

Nationalisme"

* Lenard J. Cohen (2005), "The

Balkans Ten Years After: From

Dayton to the Edge of

Democracy" in Current history

pp. 365-373

* David Chandler (2000): Bosnia:

Faking Democracy After Dayton;

Pluto Press, UK
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Simpel gezegd betreft de
comprehensive approach de notie dat
wederopbouw van (post)conflict
gebieden alleen kan slagen wanneer
internationale organisaties de handen
ineen slaan, om op effectieve wijze het
ganse militair-civiele spectrum aan
middelen in te zetten. In de woorden
van de gezamenlijke verklaring van de
NATO Riga Top: 

'Experience in Afghanistan and Kosovo
demonstrates that today's challenges
require a comprehensive approach by
the international community involving a
wide spectrum of civil and military
instruments, while fully respecting
mandates and autonomy of decisions of
all actors […] as well as practical
cooperation at all levels with partners,
the UN and other international
organisations, Non-Governmental
Organisations and local actors in the
planning and conduct of ongoing and
future operations wherever 
appropriate.' 4

Uit bovenstaande verklaring valt te lezen
dat de comprehensive approach uit twee
dimensies bestaat. Enerzijds betreft het

de ontwikkeling van verregaande civiel-
militaire samenwerking. Anderzijds richt
het concept van de comprehensive
approach zijn pijlen op versterkte
samenwerking tussen het brede pallet
aan internationale organisaties.
Voornamelijk dit laatste element wordt
door de Secretaris Generaal van de
NAVO telkenmale benadrukt.5 Dat nu
juist de NAVO de kat de bel heeft
aangebonden en een van de
pleitbezorgers is van de comprehensive
approach is geen verassing. Het is de
NAVO die in de ondersteuning van de
Afghaanse regering de kastanjes uit het
vuur haalt en zich geconfronteerd ziet
met de complexiteit van wederopbouw
in een ingewikkelde strategische
omgeving. Diplomaten en militairen zijn
inmiddels druk doende om het concept
van de comprehensive approach van
handen en voeten te voorzien. Genoeg
redenen om eens stil te staan bij de
problematiek in Afghanistan en te bezien
welke positieve wending een
comprehensive approach teweeg kan
brengen. 

De complexiteit van wederopbouw 

Het idee om gefaseerd te werk te gaan,
waarbij eerst veiligheid wordt hersteld
om vervolgens aan de fase van
wederopbouw te beginnen, is in het
verleden weinig realistisch gebleken.
Belangrijke oorzaak ligt in de
aaneenschakeling van verschillende
factoren die elkaar wederzijds
beïnvloeden. Zo is wederopbouw
namelijk niet alleen afhankelijk van een
zekere mate van veiligheid, maar kan
duurzame veiligheid slechts dan worden
verkregen wanneer tegelijkertijd
succesvolle reconstructie plaatsheeft.
"There can be no security in Afghanistan
without development, and no
development without security", zoals de
verklaring van de Riga Top dat stelt.6 Dit
fenomeen, waarbij succesvolle
reconstructie een voorwaarde vormt
voor veiligheid en visa versa, kan in
zekere zin worden vergeleken met een
catch-22 dilemma.7 Daarbij zijn twee te
behalen doelen wederzijds afhankelijk
van elkaar, wat betekent dat het ene
doel pas kan worden bereikt als eerst
het andere doel is verwezenlijkt en vice
versa. Dit leidt dus tot een dilemma, met
de dringende vraag waar aan te vangen. 

Dit dilemma kan in de Afghaanse
context worden geïllustreerd aan de
hand van de papaverteelt. Het is evident
dat dit een problematisch onderwerp
betreft, aangezien maar liefst
vijfennegentig procent van de
wereldwijde papaver (de grondstof voor
heroïne) in Afghanistan wordt
geproduceerd. Bovenal vormt de
papaver een barrière voor
wederopbouw. Men kan die
papavervelden niet laten staan: het is
namelijk een bron van corruptie van

De werkzaamheden van de International Security Assistance Force
(ISAF) in Afghanistan tonen duidelijk aan dat deze operatie slechts
kan slagen wanneer parallel aan veiligheid ook aan reconstructie
wordt gewerkt. In de woorden van de Secretaris Generaal van de
NAVO:  'Security improvements must be accompanied by
improvements in other fields, such as job opportunities, power
supply, transport infrastructure, medical facilities and education
services.' 1 De Nederlandse 'Task Force Uruzgan' draagt hieraan bij
en past daarbij de zogenaamde inktvlekmethode toe, waarbij het
operatiegebied geleidelijk - als een inktvlek - wordt uitbreidt.2 Hoewel
het concept van deze inktvlekmethode op zichzelf hout snijdt, is het
wel zo dat deze inktvlek zogezegd op enig moment dreigt op te
drogen als onvoldoende gevolg wordt gegeven aan de
wederopbouw. Hoewel het Nederlandse team weliswaar vergezeld
wordt door een Provinciaal Reconstructie Team (PRT), is het
ondoenlijk om Uruzgan volledig op te bouwen. Dit is dan ook niet de
voornaamste taak van de Task Force; die taak is voornamelijk gericht
op het scheppen van voorwaardes voor verdere reconstructie.3 Het
is deze context dat het belang van de zogenaamde comprehensive
approach zichtbaar wordt

NAVO als voorvechter van een
comprehensive approach

Door Arthur van Angeren
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Afghaanse politiek, het openbaar
bestuur en de veiligheidsdiensten.
Bovendien spinnen de Taliban er garen
bij, aangezien zij een gedeelte van hun
operaties door de papaverteelt kunnen
bekostigen. Deze papavervelden
ondermijnen zodoende zowel de
veiligheid als wederopbouw.8 Echter,
wanneer papavervelden zouden
worden vernietigd, jaag je de bevolking
en de elite - die afhankelijk zijn van de
papaverteelt - tegen je in het harnas en
worden de belangrijke hearts and
minds er in elk geval niet mee
gewonnen. Het ontwikkelen van
alternatieve oplossingen is makkelijker
gezegd dan gedaan. Economieën die
op papaver draaien, kunnen niet
eenvoudig worden getransformeerd en
boeren die momenteel afhankelijk zijn
van papaver, vinden niet zomaar een
ander gewas waarmee ze in hun
levensonderhoud kunnen voorzien.
Daar ontbreekt momenteel de
essentiële economische infrastructuur
voor. Met andere woorden: om
papaverteelt aan te kunnen pakken zul
je eerst wederopbouw moeten
verwezenlijken, maar wederopbouw is
uitermate lastig gegeven de
aanwezigheid van de Taliban en de
algehele corruptie die voor een deel
door de papaverteelt wordt
veroorzaakt. 

Dit is uiteraard nog een simpele
weergave, want de praktijk is nog

weerbarstiger. Daarbij moeten namelijk
de specifieke cultuur, gewoontes, en
andere factoren worden
meegenomen.9 Bestuurskundig gezien
bevat dit elementen van wat men wel
een wicked problem noemt.10 Een
wicked problem betreft een zeer
complex probleem waar je met een
mathematische kijk weinig vat op krijgt,
gezien het aantal (onzekere) factoren
dat elkaar wederzijds beïnvloedt.
Oplossingen zijn daardoor van te voren
niet geheel duidelijk, en bijvoorbeeld
het werken met een draaiboek is niet
afdoende. Juist maatschappelijke
problemen kenmerken zich als wicked
problems door het grote aantal
aanwezige factoren en actoren. Het
bestrijden van global warming is een
goed voorbeeld van een dergelijk
probleem en de reconstructie van
Afghanistan heeft ook kenmerken van
een dergelijk wicked problem.

Strategische problematiek 

Bovenstaande problematiek is echter
niet alleen het gevolg in de complexiteit
van de reconstructie an sich. Er is nog
een bijkomende kwestie, en dat is geen
peulenschil. De reconstructie vindt
namelijk plaats in de strategische
context van de strijd tegen de Taliban.
Nu is het zo dat de Taliban op tactisch
niveau weinig kunnen uitrichting tegen
ISAF troepen, waarmee overigens niet
is gezegd dat de gevechten voor ISAF
van een leien dakje gaan. Naar verluidt
hebben de Nederlandse troepen in de
stad Chora bijvoorbeeld zwaar strijd
geleverd. Maar uiteindelijk delven de
Taliban in dergelijke directe
confrontaties niettemin het onderspit.
De Taliban is het dan ook niet
hoofdzakelijk te doen om het behalen
van overwinningen op het slagveld. We
mogen aannemen dat ook zij inmiddels
hebben geleerd dat het 'verslaan' van
ISAF militairen ondoenlijk is. 

Waar de Taliban zich met name (en
met enig succes) op richten is van
strategisch orde, en dat betreft het
frustreren van de wederopbouw en het
ondermijnen van maatschappelijke
steun voor ISAF. Soms gaat de Taliban
daarbij op directe wijze te werk, zoals
het geval was bij het verhinderen van
werkzaamheden bij de hydro-

elektrische dam in Helmand die
stroomvoorziening voor Zuid-
Afghanistan opwekt. Maar veeleer
bereiken zij dit door de veiligheid in
een gebied te verstoren, door ISAF
troepen te binden, door
burgerslachtoffers en collaterale
schade uit te lokken. Het is daarbij
evident dat er hearts and minds
verloren gaan wanneer dorpen een
constant strijdtoneel vormen. Uit de
opiniepeilingen van een aantal
maanden geleden blijkt dat bijna één
derde van de bevolking in het zuiden
de Taliban ondersteunt.11 Ook de
Westerse publieke opinie kan zich
tegen de missie keren. Voornamelijk
het toenemende aantal
burgerslachtoffers dat bij gevechten
valt kan deze steun ondermijnen.
Belangrijk is daarenboven dat bij het
bestrijden van de Taliban een
aanzienlijk deel van de middelen en
tijd, essentieel voor de wederopbouw,
verloren gaat. Kortom, de complexiteit
van het opbouwen van een
samenleving, in een strategische
ingewikkelde context is een harde noot
om te kraken.

Belang van een comprehensive
approach 

Aangezien de strategische confrontatie
met de Taliban opbouw bemoeilijkt, de
steun onder de bevolking dreigt af te
nemen, en mission fatigue bij Westerse
publieke opinie op de loer ligt, is een
intelligente inzet van middelen dringend
noodzakelijk. De beschreven
problematiek is namelijk geenszins
reden om te veronderstellen dat de
wederopbouw van Afghanistan
gedoemd is om te mislukken. De
afgelopen jaren laten juist zien dat
wederopbouw succesvol kan zijn,
getuige de vooruitgang die al is
geboekt. Inmiddels zijn vier miljoen
vluchtelingen teruggekeerd, is het
Afghaanse BNP verdrievoudigd en zijn
scholing, medische verzorging en
essentiële politieke instituties hersteld.
Bovendien staat het merendeel van de
Afghaanse bevolking en de politieke
elite nog altijd achter de ISAF missie.
Waar het voornamelijk om draait, is de
behaalde successen in moeilijke
omstandigheden vast te houden en
verder uit te bouwen. En hier is de

Navo Secretaris Generaal Jaap de Hoop
Scheffer
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comprehensive approach cruciaal, in de
woorden van de Secretaris Generaal
van de NAVO: 

"But sustaining the progress in
Afghanistan cannot be done by NATO
Allies alone. A broader, concerted
international effort by the whole of the
international community is required. And
this is what we, in NATO, mean when
we talk about a comprehensive
approach."12

Eerdere beschrijving van de
bestuurskundige en strategische
problematiek maken duidelijk waarom.
Er moeten niet alleen meer middelen
worden ingezet, maar er moet vooral
beter worden samengewerkt, waarbij
werk aan veiligheid parallel aan de
reconstructiewerkzaamheden moet
plaatsvinden. Daarvoor is de inzet en
coördinatie van meerdere organisaties
nodig. Immers alleen gezamenlijk
kunnen zij de expertise en het
vermogen genereren om de problemen
op te lossen. Dat ligt volledig in lijn met
het aanpakken van een wicked problem,
dat stelt namelijk dat: Problem
wickedness demands tools and methods
which create shared understanding and
shared commitment.13 Nu is het zo dat
er al samenwerking plaatsvindt. De

Afghaanse regering en andere
Internationale Organisaties werken
reeds samen binnen het raamwerk van
de zogenaamde Afghan Compact.14 In
dit kader trekken bijvoorbeeld de VN,
NAVO, EU, World Bank gezamenlijk op.
Echter, de samenwerking vindt voor het
merendeel op tactisch niveau plaats,
zonder adequate strategisch
coördinatie.15 Juist het institutionaliseren
van samenwerking op het strategische
niveau, bij voorkeur onder leiding van de
VN, is waar de comprehensive approach
zijn pijlen op richt. 

De verhoogde effectiviteit die dit
genereert is tevens van strategisch
belang. Momenteel is het zo dat de
Taliban regelmatig gebieden onveilig
maken, de aandacht verplaatsen,
daarbij Westerse troepen bindend,
waardoor effectieve wederopbouw wordt
gefrustreerd. Elke dag die nu wordt
gestreden, is in feite verloren tijd en
energie voor ISAF. Het vertraagt de
wederopbouw, terwijl in de strijd tegen
de Taliban beperkte structurele
vorderingen worden geboekt. ISAF
militairen en Taliban houden elkaar
voornamelijk bezig, wat in het voordeel
is van de Taliban. De Taliban verliezen
daarbij niets, ze winnen tijd en hoeven
niets op te bouwen.  Echter, de

strategische rollen worden omgedraaid
wanneer tijdens deze gevechten
tegelijkertijd effectieve opbouw
doorgang vindt. Hoewel reconstructie in
de directe zone van vijandelijkheden
uiteraard schier onmogelijk is, moet wel
worden gepoogd om buiten deze zones
effectief te blijven werken aan
wederopbouw. Als de opbouw
vervolgens in een verhoogd hoger
tempo plaatsvindt, dan is elke dag dat er
tegen de Taliban wordt gevochten winst.
Het bindt dan de Taliban die met lede
ogen zal moeten aanzien dat
Afghanistan in de tussentijd wordt
opgebouwd. Met andere woorden: het is
juist ook van strategisch belang dat
wederopbouw effectiever wordt en
parallel plaatsvindt aan het uitvoeren
van gevechtsmissies.

Een van de meest evidente
belemmeringen voor een
comprehensive approach is de
uitwisseling van informatie. Effectieve
informatie-uitwisseling moet uiteraard
technisch worden voorbereidt. Echter, dit
is alleen mogelijk wanneer organisaties
ertoe bereid zijn. En zeker bij dit laatste
wringt de schoen nog wel eens.
Organisaties hechten veel waarde aan
hun eigen informatie en zijn niet altijd
bereid die structureel te delen.

Afghaanse school die onderdeel uitmaakt van de wederopbouwwerkzaamheden
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Bovendien geldt voor een organisatie
als de NAVO natuurlijk het probleem
dat het veelal gevoelige informatie
betreft die omringt is met
veiligheidsprocedures en niet zomaar
kan worden gedeeld. Daarenboven
spelen natuurlijk ook altijd culturele
verschillen en politieke en
bureaucratische aspecten een rol en
vormen een barrière voor

samenwerking. Met andere woorden,
de samenwerking die nodig is voor een
comprehensive approach zal tijd nodig
hebben om zich te ontwikkelen.
Duidelijk is evenwel dat hoe langer dit
duurt, des te langer structurele
strategische samenwerking op zich laat
wachten. Die is echter noodzakelijk
voor succesvolle wederopbouw van
Afghanistan.
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Conclusie
Ondanks de tegenstand van de Taliban heeft de Afghaanse regering met steun van ISAF veel vorderingen geboekt,
hetgeen nogal eens onderbelicht dreigt te raken door de aandacht voor de strijd tegen de Taliban. De Taliban kunnen de
wederopbouw frustreren en vertragen, maar de opbouw terugdraaien, daarvoor zijn Afghanistan de NAVO en de
internationale gemeenschap te vastberaden. Om vordering te consolideren en duurzame veiligheid en wederopbouw uit te
breiden, zullen deze processen hand in hand gaan moeten gaan. Dat betekent meer beschikbare middelen en
intelligentere en parallelle inzet daarvan. Dit vereist een comprehensive approach waarbij verbeterde samenwerking van
internationale organisaties en het delen van informatie op strategisch niveau centraal staan. Buiten het verhoogde
reconstructie tempo dat dit genereert, levert het ook een cruciaal strategisch voordeel op. Het continue binden van Taliban,
samengaand met efficiëntere opbouw betekent het begin van het einde voor de insurgency. Bij vorderende wederopbouw
zullen de Taliban langzaam maar zeker irrelevant worden en naar de periferie worden verdrongen . Immers een florerende
samenleving zal inmenging van Taliban niet accepteren. Dit is waar een comprehensive approach aan bijdraagt en waar
de NAVO zich zo actief voor inzet.
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Ukraine's relations with NATO

A history of cooperation
Ukraine was the first of the former
Soviet countries to sign the Partnership
for peace framework document in 1994;
this was followed by the Charter of
Distinctive partnership, in 1997. This
charter is the formal basis for NATO-
Ukraine relations, and identifies areas
for consultations and cooperation. To
carry out the work the NATO-Ukraine
Commission (NUC) was founded. This
commission is the principal structure
and forum for developing the NATO-
Ukraine relationship and directing
cooperative activities.1
In 2002 a NATO-Ukraine Action Plan
was set up. It sets long-term objectives
in key areas and provides a framework
for deepened and broadened
cooperation. Annual target plans are
made to support the implementation of
the action plan's objectives.  The goal is
to integrate Ukraine more within Euro-
Atlantic structures. 
One of the last steps to integrate
Ukraine was the launch of the
Intensified Dialogue, which started on
April 2005. Together with the Dialogue a
package of short-term actions are
launched. They are designed to deepen

the cooperation on key reform areas:
strengthening democratic institutions,
enhancing political dialogue, intensifying
defence and security sector reform,
improving public information, and
managing the social and economic
consequences of reform. 
Both the Intensified dialogue as the
package of short-term measures are
intended to complement and reinforce
existing cooperation in the framework of
the Action Plan. Fulfilling these plans
does not automatically mean that
Ukraine will be admitted to NATO, but
the invitation from the alliance members
to an Intensified Dialogue is a clear step
towards talks about accession. 

A quick accession? 
So far so good. Until a new conflict
arises between Yushchenko and
Yanukovych. In September 2006
Yanukovych paid a visit to Brussels in
which he said that accession to NATO
could only happen after a referendum,
which the country is not ready for yet.
He states that membership of the NATO
is a long-term objective. By taking this
position he poses himself openly against
the policy of Yushchenko. After this visit
the Ukrainian parliament passed a
resolution, which rejects quick accession

to NATO. 
These events have put the

relationship between Ukraine and the
NATO on thin ice. Alliance members are
now waiting for Ukraine to solve its
internal quarrels to see which course the
country will take. 

Ukraine's actions within the NATO-
Ukraine relationship 

The areas on which Ukraine cooperates
with the NATO include: peace-support
operations and security, defence reform,
militaty-to-militatry cooperation,
armaments, civil emergency planning,
and science and environment. 
Ukraine is active in a lot of military
exercises and cooperation plans. For
example the participation in the NATO
training mission is Iraq since March
2005, and the multinational disaster-
response exercises which Ukraine
hosted in September 2000 and October
2005. 

Orange revolution and political crisis 

Orange revolution
To see which direction the country will
go and if it will join NATO soon, one
must look at the origin of the dispute
between Yushchenko and Yanukovych.
It started after the presidential elections
of 2004. It was a neck to neck race and
in the end Yanukovych was declared
winner. The result was later declared
invalid, because it was corrupted, and
voter intimidation and electoral fraud
altered the results. In the end of
November 2004 a series of protest and
political events took place, during until
January. New elections took place and
Yushchenko won 52% of the votes,
against 44% for Yanukovych. 
In the end of the revolution Yushchenko
was declared president and named Yulia
Tymoshenko, one of the key leaders of
the revolution, Prime Minister. She

NATO-Ukraine relations 
on thin ice By Roxy Tacq

After the Orange Revolution in the winter of 2004-2005 and the gas
conflict in 2006, Ukraine was a hot news item for a while. In the last
years much has been going on in this country, which is striving to be
strong and independent. 
Ukraine is the second largest country of Europe and is at this
moment in a political crisis. The pro-western president Viktor
Yushchenko and the pro-Russian Prime Minister Viktor Yanukovych
could not govern this country together and have recently set a new
date for elections. 
It seems that there is a continuing debate going on about the course
of the foreign policy. Yushchenko is leading a course towards
membership of the NATO and WTO and tries to establish closer ties
with the European Union. Yanukovych wants to take a different
course. He wants further integration with the EU and WTO, but has
put the plans for joining NATO in the fridge.
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shared the pro-western vision of the
president, but here government was
dismissed by Yushchenko in September,
after falling apart form internal conflict.
In the elections that followed, the
president's revival, Yanukovych became
Prime Minister.
This political controversy between
president and Prime Minister and fact
that successive legislation has
transferred many powers from the
president to the Prime Minister and
Parliament, gave free way to new
political conflicts.2

Recent political crisis
A shift of parliamentary members of from
'Our Ukraine', the party of Yushchenko,
and 'Tymoshenko's Bloc' to the 'Party of
Regions', Yanukovych's party, on 23
March, caused a new political crisis.
There was a great fear that Yanukovych
would control 300 of the 450 seats of
the parliament, with which he could
reject presidential vetos, vote to change
the constitution and impeach the
president. The changing of seats was
seen as unconstitutional and a coup
d'etat from Yanukovych's side. 

This caused Yushchenko to
dissolve the parliament on 2 April and
call for early elections. Since then
tensions are running high. Yanukovych
and his allies dispute the president's
authority to dissolve the parliament and
sympathisers of the premier were
camping on the streets of Kiev. 

The crisis escalated when the
president fired the prosecutor general,
an ally of Yanukovych, and riot police
and the minister of internal affairs
stormed the prosecutor general's office
on the 24th of May. As a reaction the
premier placed the interior ministry
troops under his command. In the end,
new elections were inevitable and after
a lot of discussion the two Viktor's
agreed to hold new elections on the
30th of September.

Coming elections

The most important parties in the
elections will be the 'Party of the
Regions', of Yanukovych, 'Our Ukraine-
People's Self-Defence', of Yushchenko
and 'Yulia Tymoshenko's Bloc'. 
According to polls held between 9 and
19 August the Regions Party is a head

with 32,1%, thereafter follows
Tymoshenko's Bloc with 18,3% and Our
Ukraine got only 14% in the polls.3 The
parties of Yushchenko and Tymoshenko
try to form a government and are
together only slightly a head of
Yanukovych. But if minor parties win few
seats in the parliament, Yanukovych
could win a majority. 
Most Ukrainians have lost their faith in
elections, since this will be the fourth
round of elections in only three years.
Some refuse to back any party (5,3%)
and others will not vote (7%). Many
question the usefulness of these new
elections, because they will probably not
change anything. The Regions Party
remains one of the biggest parties in the
parliament and if Tymoshenko wins a lot
of votes she has to be Prime Minister
again under Yushchenko, who fired her
the last time. 

What has changed compared to last
elections are the issues the parties are
aiming at. As opposed to last time
foreign policy is not the central issue.
Nowadays candidates focus on
everyday issues, like poverty, corruption
and potholes. A hot item is child support;
one party offers even a higher amount
than another party.4

Future foreign policy

Although campaigns are now focusing
on domestic issues, the results could
change the course of foreign policy. If
Tymoshenko will win a lot of votes and
is able to form a stable government with
'Our Ukraine' it is possible that they will
proceed with the NATO-Ukraine
Intensified Dialogue, and plans of
becoming a member on short notice are
not off yet. But continuing a path
towards membership would still be very
difficult because Yanukovych will win a
lot of votes and if he does not become
Prime Minister, he will form a strong
opposition. The fact that
Yanukovych claims his unwillingness to
join NATO gives him even more support.
Most Ukrainians are against
membership of the NATO and do not
know its purpose, which will make it
harder for a possible pro-western
coalition to go further with their policy. <

Ukranian Prime Minister Yanukovych
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Roots en carrière

Hillary Diane Rodham Clinton werd in
1947 geboren en groeide samen met
haar twee broers op in Chicago. Haar
strenge vader, een overtuigd
Republikein, stimuleerde zijn kinderen
om het beste uit zichzelf te halen. De
compassie met minderbedeelden heeft
Hillary naar eigen zeggen van haar
moeder, die onder armoedige
omstandigheden opgroeide. Als tiener
was Hillary al actief betrokken bij de
Methodistenkerk, waarin een grote
nadruk op sociale verantwoordelijkheid
wordt gelegd. In deze tijd ontdekte
Hillary dat ze zich meer verwant voelde
met het Democratische gedachtegoed
dan met dat van de Republikeinen, waar
zij van huis uit mee was opgegroeid. Na
het behalen van haar Bachelor aan het
gerenommeerde Wellesley, studeerde
Hillary Rechten aan Yale University. Hier
ontmoette zij haar latere echtgenoot, Bill
Clinton. 

Hillary was een uitstekende studente die
al snel actief werd op allerlei gebieden.
Haar interesse voor kinderrechten
ontwikkelde zij toen ze college volgde
aan het Yale Child Study Centre en
onderzoek deed naar
rechtshulpverlening voor kinderen.
Daarnaast maakte Hillary in 1974 deel

uit van de impeachment-staf die
onderzoek deed naar het Watergate
schandaal. De bevindingen van deze
staf zorgden er mede voor dat president
Nixon besloot tot aftreden.  

Invloed achter de schermen

Toen Bill in 1976 Attorney General
(officier van Justitie) van de staat
Arkansas werd, volgde Hillary hem naar
deze staat. Hier zou zij in 1979 de
eerste vrouwelijke partner binnen
advocatenkantoor Rose in Little Rock
worden. Naast haar werkzaamheden als
advocaat bleef Hillary zich inzetten voor
kinderrechten. Ze richtte een organisatie
op die opkwam voor de belangen van
gezinnen en kinderen. Bill werd in 1978
verkozen tot gouverneur van Arkansas
en Hillary zou haar man in deze positie
tot 1992 bijstaan. In deze periode begon
zij met het voeren van de naam Clinton,
omdat het meer conservatieve deel van
het electoraat aanstoot nam aan het
gebruik van slechts haar meisjesnaam
Rodham. Deze beslissing kan als

symbolisch worden gezien voor alle
offers die de geëmancipeerde Hillary
later nog zou moeten brengen omwille
van Bill's positie en die in strijd waren
met haar onafhankelijke geest.

Nadat Bill in 1992 presidentskandidaat
van de Democraten werd, ontdekte
Hillary tijdens de campagne dat de
aandacht van de media een vergaande
invloed op haar privé-leven had. Haar
uitspraken, kapsel en kledingkeuze
werden breed uitgemeten in de pers.
Toen Bill zichzelf en zijn vrouw, die
inmiddels haar baan als advocate had
moeten opgeven, voorstelde aan het
publiek met de woorden "twee halen,
één betalen," zorgde dit voor grote
consternatie. Hillary werd er door de
media van beschuldigd stiekem co-
president te willen worden, terwijl Bill
slechts duidelijk had willen maken dat
zijn vrouw ook tijdens zijn
presidentschap actief zou blijven op de
gebieden waarbinnen zij al jaren actief
was. De consternatie bleek achteraf niet
geheel onterecht: Hillary zou grote

Hillary Rodham Clinton: 
op weg naar de top?

Door Carlijn van Donselaar

Het beeld van Hillary Rodham
Clinton als First Lady en later
als senator van de staat New
York is waarschijnlijk bij een
ieder bekend. Maar nu zij hard
op weg lijkt te zijn om de
machtigste persoon van de
wereld te worden, is interessant
om eens te bekijken wat wij
nog niet van haar wisten. Ook
haar kansen op het
presidentschap worden nader
bezien.

Hillary Rodham Clinton
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invloed krijgen op het presidentieel
beleid en kreeg bovendien een
leidinggevende rol toebedeeld in de
beoogde hervormingen binnen de
gezondheidszorg. Deze hervormingen
hadden als belangrijkste doel om elke
inwoner van Amerika de garantie op
gezondheidszorg te kunnen bieden door
middel van een algemeen
ziektekostenstelsel. Op 28 september
1993 verdedigde de First Lady een
belangrijk wetsvoorstel met betrekking
tot de problemen in de
gezondheidszorg, hetgeen een unicum
was. Al haar moeite mocht echter niet
baten en de plannen sneuvelden
uiteindelijk in het Congres. 

Men moest wennen aan de nieuwe
invulling die Hillary aan de voorheen
louter ceremoniële rol van de First Lady
gaf. Zo had ze de leiding over een grote
staf in de West Wing, waardoor ze
integraal deel uitmaakte van het Witte
Huis. Hillary schreef later in haar
biografie dat ze verbaasd was over het
feit dat men in Washington veel
conservatiever bleek te zijn wat betreft
de positie van de First Lady, dan in de
zuidelijke staat Arkansas. Daar had zij
naast gouverneur Bill Clinton altijd meer
ruimte had gehad. Naarmate de
ambtstermijn van haar man vorderde,
zette Hillary zich in toenemende mate in
voor vrouwenrechten, altijd al een van
haar passies. Tijdens de VN Vierde
Wereldvrouwenconferentie in 1995 was
ze erevoorzitter van de Amerikaanse
delegatie en sprak ze over
'vrouwenrechten als mensenrechten.'
Aan het eind van tweede ambtstermijn
van haar man begon Hillary zich te
oriënteren op een keuze voor de
invulling van haar leven na het Witte
Huis.

Senator Clinton
De keuze viel uiteindelijk op een
kandidaatstelling voor het senatorschap
van de staat New York. De rest is
geschiedenis: Hillary werd in november
2000 op overtuigende wijze verkozen tot
senator en versloeg daarmee de relatief
onbekende Republikein Rick Lazio. De
Republikeinse kandidaat Rudy Giuliani
was om persoonlijke redenen vroegtijdig
uit de strijd gestapt. Hillary, de eerste
First Lady met een zelfstandig bereikt
politiek ambt, werd in 2006 herkozen.
Veel kritiek kreeg zij nadat ze haar

standpunt met betrekking tot de oorlog
in Irak, die zij aanvankelijk steunde,
drastisch bijstelde en voor terugtrekking
van de troepen pleitte. Boze tongen
beweerden dat Hillary's switch zou
wijzen op zwak leiderschap en dat deze
enkel voortkwam uit haar wens om
presidentskandidaat voor de
Democraten te worden. Hillary zelf
stelde dat ze de beslissing om de oorlog
te steunen nooit zou hebben genomen
op basis van de informatie die ze
naderhand zou krijgen. Naast kritiek
ontving Hillary Clinton ook veel lof voor
haar werkzaamheden als senator.
Misschien was dit een van de redenen
op grond waarvan zij in 2007 besloot
zich te mengen in de strijd om het
Amerikaanse presidentschap. 

Is Amerika klaar voor een vrouwelijke
president?

De vraag of de Amerikanen zullen
kiezen voor een vrouwelijke president is
waarschijnlijk van veel groter belang dan
alle lof en kritiek waarmee Hillary te
maken heeft gekregen. Op het moment
van schrijven heeft Hillary in ieder geval
een ruime voorsprong op haar
partijgenoten Barack Obama en John
Edwards in de strijd om het
Democratische
presidentkandidaatschap. In een recente
peiling bleek dat ruim 40% van de
Amerikaanse kiezers denkt dat Hillary
een goede president zou zijn. 

Het is moeilijk te zeggen of haar
bekendheid als First Lady, het feit dat ze
een vrouw is, en de positie van haar
echtgenoot stemmen zullen opleveren.
De Clintons zouden de leus "twee halen,
één betalen" in de campagne voor het
presidentschap kunnen herhalen, want
het is zeer waarschijnlijk dat Bill een
groot stempel zal drukken op een
eventueel presidentschap van zijn
vrouw. Dit zou een voordeel kunnen
betekenen, aangezien waarschijnlijk

veel Amerikanen terugverlangen naar de
periode voor Bush. Dit verlangen zou
voort kunnen komen uit het feit dat de
armoede tijdens de acht jaar Bill Clinton
drastisch afnam en het land toen nog
niet verwikkeld was in een oorlog die
door een groot deel van de bevolking
niet werd gesteund. 
De schandalen die aan Bill blijven
kleven, Whitewater en de affaire
Lewinsky, zouden Hillary kiezers kunnen
kosten. Toch kan het uitgespitte
verleden ook juist als voordeel gelden
ten opzichte van andere kandidaten. De
media hebben werkelijk elk deel van
haar privé-leven al tot de bodem
uitgezocht; over haar valt weinig
sensationeel nieuws meer te vinden.
Een voordeel dat zeker niet zal gelden
voor haar partijgenoten en voor haar
eventuele latere concurrent Rudy
Giuliani. Daarnaast weet Hillary na een
lange politieke carrière in de
schijnwerpers precies hoe ze met de
media moet omgaan. Een bijkomend
voordeel is dat Hillary, mede dankzij het
netwerk van haar man, over een
uitstekend campagneteam beschikt en
een meer dan goedgevulde
campagnekas. Vooral dit laatste lijkt bij
Amerikaanse verkiezingen van steeds
groter belang te worden.

Haar campagneteam gooit het over een
hele andere boeg: wanneer men inlogt
op Hillary's officiële campagnesite,
verschijnt er onmiddellijk een pop-up
met daarin de oproep haar te steunen
en op die manier geschiedenis te
schrijven. Het is duidelijk dat men
probeert om de kiezer het gevoel te
geven dat zijn of haar stem zal bijdragen
aan een uniek moment in de
geschiedenis. De vraag blijft voorlopig of
Hillary, en met haar de kiezers, in
november 2008 daadwerkelijk
geschiedenis zullen schrijven…<
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presenteert in vogelvlucht proberen weer
te geven, is er niet eens zoveel aan de
hand: sinds het einde van de Koude
Oorlog is er in de wereld een situatie
ontstaan van unipolariteit, op een schaal
zoals dat nog niet eerder in de
geschiedenis het geval was. Er zijn
weliswaar eerder hegemonen geweest,
maar nooit was één land zo
overweldigend ten opzichte van zijn
directe concurrentie. De VS domineren

volledig op militair, economisch en
cultureel gebied, veel meer nog dan
bijvoorbeeld het Romeinse Rijk in de
Oudheid of het Britse Empire in de
negentiende eeuw. Dat dit mogelijk is, is
mede het gevolg van globalisatie en het
'kleiner worden' van de wereld. Echter,
voor een deel tengevolge van de
dominante positie van de VS in de
wereld en het buitenlands beleid, is
Amerika niet geliefd in de rest van de
wereld. In de laatste tientallen jaren is
het antiamerikanisme hand over hand
toegenomen; zowel onder traditionele
'vrienden' (zoals West-Europa), als onder
de bevolking van 'vijandelijke landen'
(zoals de Arabische staten in het
Midden-Oosten). Als de VS niet ten
onder wil gaan aan de collectieve
tegenzin van de rest van de wereld, rest
ze volgens Joffe twee opties, welke hij
ontleent aan historische voorbeelden. 
Ten eerste kan de hegemoon in
navolging van het Britse Empire kiezen
voor 'balancing', wat zoveel wil zeggen
als het altijd partij kiezen tegen welke
agressor dan ook. Binnen deze strategie
zou de VS zich nooit definitief in

allianties laten binden, maar flexibel
blijven en immer samenwerken om de
grootste tegenstrever te verslaan, wie
dat ook moge zijn. Ten tweede is er de
optie van het 'bonding à la Bismarck',
waarin er voor gekozen wordt zich vast
te leggen in juist zoveel mogelijk
allianties en strategische verbanden:
ieders vriend is van niemand de vijand.
Het antwoord van Joffe bestaat
uiteindelijk uit een derde optie: om
hegemoon te blijven en tegelijk positief
gewaardeerd te worden in de rest van de
wereld dienen de VS het volgende in
ogenschouw te nemen: 'bij veel macht
hoort veel verantwoordelijkheid'. Als de
VS de wereld voorziet van International
Publieke Goederen (IPG's), zoals
internationale veiligheid en een schoner
milieu, zal de rest van de wereld inzien
dat er van het geld en de macht van
Amerika meer te profiteren dan te vrezen
valt.

Tot zover het verhaal van Joffe, met
wiens conclusie ik het zeker eens kan
zijn. Het is echter erg jammer dat de
auteur, voornamelijk in het hoofdstuk

Recensie

Door Vincent van Beest

Josef Joffe
ÜBERPOWER

Is het mogelijk om tot een
redelijke en zinnige conclusie te

komen als de weg ernaartoe
geplaveid is met zwakke en

soms zelfs belachelijke
argumenten? Josef Joffe,

(voormalig) docent aan de John
Hopkins, Harvard en Stanford

universiteiten en
uitgever/redacteur van het
Duitse Die Zeit, doet in zijn

recente boek 'Überpower' een
aardige poging.
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over antiamerikanisme, zich af en toe
bedient van zwakke en vaak gewoon
vreemde argumenten. Om een
voorbeeld te geven: Joffe stelt over
antiamerikanisme in Europe dat
'onvermijdelijk bereiken de aantijgingen
[van Europeanen jegens Amerika] hun
climax met de Nazi-Amerika vergelijking,
die lang voor de oorlogen in Irak en
Afghanistan bestond' (mijn vertaling, p.
81). Hoewel ik me afvraag hoe vaak dit
(in respectabele media) daadwerkelijk
gebeurd, kunnen we het met Joffe eens
zijn dat het gelijkstellen van de
Amerikaanse regering met het Nazi-
regime nogal overdreven en weinig
genuanceerd is. Het is vervolgens
jammer dat Joffe vervolgens een groot
aantal keren antiamerikanisme gelijkstelt
met antisemitisme, niet zelden specifiek
in referentie tot de Tweede
Wereldoorlog, en zich daarmee tot
dezelfde retorische zwakheid laat
verleiden.

Een ander merkwaardig voorbeeld doet
zich voor wanneer Joffe door middel van
Google probeert aan te tonen dat het

antiamerikanisme recentelijk aan het
toenemen is. Hij doet dit door
zoekopdrachten uit te voeren voor de
termen "antiamerikanisme" en een
bepaald jaartal (dus "Anti- Amerikanisme
2004", Antiamerikanisme 2003,
enzovoort). Hij concludeert dan uit het
feit dat er meer hits zijn voor de meer
recente jaartallen dan voor de wat
oudere (hij gaat terug tot 1950), dat er
inderdaad een toename in
Antiamerikanisme te onderscheiden valt.
Men hoeft geen statistisch genie te zijn
om in te zien dat hier door Joffe volledig
voorbij wordt gegaan aan, bijvoorbeeld,
de groei van het internet. Het is niet zo
gek dat er minder pagina's te vinden zijn
over antiamerikanisme in 1955 dan in
2005, er zijn namelijk überhaupt minder
pagina's over 1955 dan over 2005.
Opvallend genoeg, als we Joffe's
analyse verbeteren door de scores voor
elk jaar te normaliseren (dus te delen
door het totale aantal pagina's voor dat
jaar), is er een trend te onderscheiden
die tegengesteld is; dus een daling in
antiamerikanisme door de jaren heen.
Het is mij een raadsel hoe een

internationaal hoog aangeschreven
intellectueel zulk een abominabel
staaltje statistiek durft te presenteren.

Bovenstaande zijn slechts twee
voorbeelden van vreemde argumenten
en retorische zwakteboden die vooral de
hoofdstukken over antiamerikanisme
behoorlijk ontsieren. En dit is echt
jammer, omdat de onderliggende
argumentatie zoals hierboven te lezen
valt veel waardevols bevatten, en ik het
persoonlijk zou toejuichen als zijn
adviezen door de Amerikaanse
beleidsmakers ter harte zouden worden
genomen. Zelfs over antiamerikanisme
heeft Joffe zeker een punt, er bestaat
ook mijns inziens veel ongegronde en
onnodige weerzin tegen onze trans-
Atlantische bondgenoot. Hij loopt
zichzelf echter voorbij in de
onderbouwing van het geheel, wat
helaas danig afbreuk doet aan de kracht
van het boek. <
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Film: ‘Bordertown
Door Annelies Termeer

Gregory Nava, Independent Films, 2007

Latino's zijn sinds 2003 de grootste en
snels groeiende etnische minderheid in
de Verenigde Staten. En dat zou je niet
zeggen als je het mainstream
Amerikaanse filmaanbod bekijkt. Net
zoals de Afro-Amerikanen sinds jaar en
dag niet evenredig worden
gerepresenteerd in films, lijken
eveneens Latino's aan een inhaalslag te
moeten beginnen. Als ze wel aanwezig
zijn in Hollywood films, gebeurt dat vaak
volgens een aantal stereotypes: de Latin
Lover, de sluwe bandiet en de domme
migrant die geen Engels spreekt. Dat
deze weergaven geen eerlijk beeld van
de werkelijkheid geven, spreekt voor
zich. 

Ook achter de schermen werken er in
de filmindustrie nog weinig Latinos. De
groei van dit aantal zou wellicht een
positief effect kunnen hebben op hun
representatie. Filmmakers met een
Latijns-Amerikaanse achtergrond
zouden meer realistische films kunnen
maken over de positie van de Latino in
de Amerikaanse samenleving. 

Een zeldzaam voorbeeld van een
dergelijk regisseur is Gregory Nava.
Nava werd in 1949 geboren in San

Diego en is van Mexicaanse afkomst.
Bijna zijn gehele cinematografische
carrière staat in het teken van deze
achtergrond, waarbij in zijn films de
Mexican-American realistisch wordt
gerepresenteerd. Zo won hij prijzen met
films als My Family (1995) over drie
generaties immigranten in de VS. Sinds
30 augustus draait zijn negende film
Bordertown, in de Nederlandse
bioscoop. 

Jennifer Lopez, hoogstwaarschijnlijk één
van de meeste bekende latina's ter
wereld, speelt de hoofdrol in
Bordertown. Als journaliste Lauren
Fredericks gaat zij op onderzoek uit
naar onopgeloste moorden op vrouwen
in het Mexicaanse grensstadje Juárez.
De meeste van de vermoorde vrouwen
werkten in maquiladoras. Dit zijn
fabrieken die grote Amerikaanse
bedrijven net over de grens van Mexico
plaatsen om te kunnen profiteren van de
lage lonen aldaar. Deze maquiladoras
zijn controversieel: er zou in deze
fabrieken wel erg losjes worden
omgegaan met de rechten van
werknemers en met milieunormen.
Wanneer ze ontdekt dat er honderden
slachtoffers zijn, wint ze het vertrouwen
van de lokale fabrieksarbeiders, maar
toch komt ze in gevaar.

Bordertown, dat gebaseerd is op een
waargebeurd verhaal, snijdt een
hedendaagse politieke kwestie aan die
speelt tussen Mexico en de VS. De
verhoudingen tussen beide landen zijn
daarbij momenteel behoorlijk
gespannen. Niet gek, als je weet dat de
Amerikaanse president Bush zijn
goedkeuring heeft gegeven om een
metershoog hekwerk langs grote delen
van de grens met Mexico te bouwen om
illegale immigranten te weren. Misschien
zou Bush eens moeten kijken naar A
Day without a Mexican (Sergio Arau,
2004). Deze komische film illustreert wat
er zou gebeuren als er een dag geen
Mexicaanse immigranten meer in de VS
zouden zijn. Het volledige openbare
leven zou dan plat liggen. Arau, zelf
geboren en getogen in Mexico, maakt
op deze manier de impact van de
Mexicaanse immigrant op de
Amerikaanse samenleving zichtbaar,
zoals ook Gregory Nava dat doet in zijn
oeuvre. Hun films geven een
genuanceerd beeld van Latino's, dat tot
nog toe werd gemist in Hollywood.<
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Sinds twee jaar is Maria Del Carmen
González Cabal de Ambassadrice van
de ambassade van Ecuador in Den
Haag. Voordat ze in Den Haag begon,
werkte ze als ambassadrice in
Argentinië en Nicaragua en op de
ambassades in Oostenrijk en Brazilië. 

Kunt u iets vertellen de ambassade en
het werken bij de ambassade?

"De ambassade van Ecuador in Den
Haag bestaat nu ongeveer 20 jaar. Het
consulaat helpt Nederlanders die
bijvoorbeeld visa nodig hebben, of
informatie over Ecuador. Daarnaast
kunnen Ecuadoreanen die in Nederland
wonen bij ons terecht voor onder andere
paspoorten, het aangeven van geboorte
en overlijden, of voor het sluiten van een
huwelijk. Er wonen naar schatting zo'n
twee à drieduizend Ecuadoreanen in
Nederland." 

"Onze ambassade in Nederland is vrij
klein. Er werken hier maar zeven
mensen. Maar de ambassade is van
grote waarde voor Ecuador. Naast de
algemene werkzaamheden, houden we
ons bezig met een aantal politieke
zaken, in samenwerking met Nederland.
Onze aanwezigheid hier is van groot
belang voor het versterken van deze
samenwerking en het zoveel mogelijk
aanhalen van de banden tussen
Nederland en Ecuador. 
Nederland en Ecuador werken
voornamelijk samen bij het tegengaan
van drugssmokkel, het promoten van

export vanuit Ecuador en het vergroten
en promoten van Nederlandse
investeringen in Ecuador. Afgelopen jaar
hebben Ecuador en Nederland
bijvoorbeeld een memorandum of
understanding ondertekend in het kader
van een project voor opkomende
markten. Hiermee wordt het investeren
van Nederlandse ondernemingen in
Ecuador verder gepromoot. Een ander
voorbeeld van samenwerking tussen
beide landen is die bij de export van
snijbloemen vanuit Ecuador in gekoelde
containers." 

De laatste jaren heeft Ecuador
voornamelijk het nieuws gehaald
vanwege de onstabiele politieke situatie.
Kunt u deze situatie aan ons toelichten? 

"Ja, maar graag wil ik eerst het beeld
van Ecuador als een onstabiel land
wegnemen, dat is echt iets van de
laatste jaren. In 1830 werd Ecuador een
onafhankelijke republiek toen Groot-
Colombia uiteenviel. Sindsdien is
Ecuador in feite altijd een van de meest
vreedzame landen in de regio geweest,
tot zo'n tien tot vijftien jaar geleden. 
Ecuador had al langere tijd grote
economische problemen en in 2000
belandde Ecuador in een economische
crisis. Banken gingen failliet,
grondstofprijzen daalden en de inflatie
was enorm. Hierbij speelde corruptie
eveneens een belangrijke rol. Als gevolg
hiervan verloren veel inwoners hun geld
en werden werkloos. Ineens was een
groot deel van de bevolking werkelijk
arm. Veel mensen besloten te
immigreren, voornamelijk naar de
Verenigde Staten en Spanje. Daar
vonden ze wèl een baan, maar in de
meeste gevallen betrof het
laaggeschoold werk. Mensen die in
Ecuador voorheen nog arts of journalist
waren, werden nu elders schoonmaker
of taxichauffeur." 

Hoe is de situatie nu?

"Afgelopen jaar is Rafael Correa
democratisch gekozen tot president. In
september 2007 is een nieuw parlement
gekozen, dat zal gaan werken aan een
nieuwe, meer samenhangende
grondwet. President Correa is een links
politicus en wil een nieuwe samenleving
in Ecuador opbouwen. Daarbij heeft hij
zijn aandacht gevestigd op de
economische situatie en zoekt hij
bijvoorbeeld naar een goede manier om
met de enorme buitenlandse schuld van
Ecuador om te gaan. In dit kader wordt
er tevens gezocht naar manieren om de
olieprijzen te verhogen en een groter
deel van de opbrengst in de staatskas te
laten vloeien." 

"Naast deze economische doelen wil
president Correa dat in Ecuador een
nieuw sociaal en moreel élan ontstaat
voor de Ecuadoreanen. Sinds de
economische crisis is er ongelofelijke
armoede ontstaan en als gevolg
daarvan willen nog steeds veel mensen

De Onbekende Ambassade: 
EcuadorDoor Wieteke Koster

In deze nieuwe rubriek
spreekt JASON met

Ambassades in Nederland
van relatief onbekende landen
of landen die we graag eens
van een andere kant willen

belichten. We gaan een
ongedwongen gesprek aan en
laten de vertegenwoordigers

van de Ambassade ons
vertellen over hun land.

De Equadoriaanse President Raffael Correa
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immigreren. De president besteedt veel
aandacht aan deze sociale problemen
en wil graag gezamenlijk werken aan
een nieuwe moraal en een nieuwe
samenleving. 
Een van de meest belangrijke aspecten
hierbij is de bestrijding van corruptie, die
een grote rol heeft gespeeld bij de
economische crisis. Een nieuw moreel
en sociaal élan kan helpen bij de
bestrijding hiervan. Corruptie is immers
overal mogelijk, daar waar de één iets
aanbiedt en de ander dat aanbod
accepteert. Dit kan slechts doorbroken
worden door mensen op hun moraal
aan te spreken. Maargoed, dit is een
erg complex probleem dat niet alleen in
Ecuador speelt. Overal ter wereld heerst
corruptie en het is vreselijk lastig dit
tegen te gaan." 

Kunt u een aantal karakteristieken van
Ecuador benoemen?

"De natuur van Ecuador wordt
gekenmerkt door haar diversiteit. We
hebben de Galapagos eilanden, de
bergen en vulkanen, het
Amazonegebied en de kust. Ecuador is
één van de landen in de wereld met de
grootste biodiversiteit. Ecuador besteedt

daarom, net als Nederland, veel
aandacht aan klimaatsvraagstukken.
Het gevolg van klimaatsverandering kan
voor landen met een grote biodiversiteit
zoals in Ecuador immers rampzalig zijn.
Stel je eens voor welke effecten
klimaatsveranderingen mogelijk kunnen
hebben op de Galapagos eilanden, of
het Amazonegebied… Ecuador probeert
in dit kader overigens ook om van
fossiele brandstoffen over te gaan naar
biologische brandstoffen en schone
energie." 

"Ecuador is een multi-etnisch land. We
hebben verschillende en uiteenlopende
roots: Indisch, Europees, Afrikaans,
Arabisch en Aziatisch. Spaans is de
belangrijkste taal, maar daarnaast zijn
er meer dan zeventien andere talen die
als moedertaal worden gesproken. De
meeste mensen zijn werkzaam in de
traditionele landbouw. Maar sinds de
prijzen voor grondstoffen zijn gedaald, is
een groot deel van de bevolking naar
grotere steden als Quito en Guayaquil
getrokken. Daar proberen ze in andere
sectoren werk te vinden. De
belangrijkste grondstoffen en
exportproducten van Ecuador zijn
aardolie, bananen, garnalen, koffie,
cacao en bloemen." 

Veel mensen kennen het toeristische
Ecuador vanwege de Galapagos
eilanden. Kunt u misschien iets meer
vertellen over de mogelijkheden voor
toerisme in Ecuador? 

"Natuurlijk, want er is meer dan genoeg
te zien in Ecuador. Ecuador is een
relatief klein Zuid-Amerikaans land,
maar het is erg divers: de perfecte
combinatie voor een goede vakantie
dus! Op kleine afstand van elkaar vind
je de kust, de bergen en vulkanen, de
Amazone en de Galapagos eilanden.
De Galapagos eilanden zijn inderdaad
erg populair. Dat is natuurlijk begrijpelijk,
want de eilanden zijn nu eenmaal erg
paradijselijk. Deze populariteit heeft
echter ook een keerzijde. De natuur op
de Galapagos eilanden wordt bedreigd
door de grote toeristenstroom. Daarom
wil ik op dit moment niemand aanraden
om deze eilanden te bezoeken, omdat
ze nu eerst goed beschermd moeten
worden. 
Maar er zijn genoeg andere dingen te
zien zoals prachtige stranden,
walvissen, vulkanen, bergen met
sneeuw en gletsjers, en de Amazone
waar ook geraft en gekanood kan
worden. Daarnaast heeft Ecuador een
mooie oude cultuur en is bijvoorbeeld
de oude Spaanse stad van Quito goed
bewaard gebleven. 

Er zijn dus erg veel mogelijkheden in
Ecuador. Daarom is mijn belangrijkste
tip voor bezoekers aan Ecuador: neem
vooral genoeg tijd om van de diversiteit
van ons land te kunnen genieten en
deze te waarderen."<

De Galapagos Eilanden
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Een gegeven woord dien je te houden.
Pacta sunt servanda, gesloten
verdragen dienen geëerbiedigd te
worden. Maar de tijd gaat verder. En is
het niet zo dat allerlei gebeurtenissen en
ontwikkelingen, die indertijd niet
voorzien waren, naderhand de vraag
oproepen of het eenmaal gegeven
woord nog wel moet worden nageleefd?
Na de aanslagen van 9/11 was het
duidelijk voor de wereld: Amerika is
aangevallen en dient te worden
bijgestaan. Zelfs "vijanden" van de VS,
bekeerden zich binnen enkele dagen.
Vroegere Sovjetrepublieken en het
Pakistan van Musharraf  - veelal
daarvoor betaald met geld en het
opheffen van sancties - maakten
politieke draaien van 180 graden. De
Franse president Chirac herinnerde zich
publiekelijk ook een Amerikaan te zijn.
In die golf van oprecht mededogen en
opportuniteit was het bijna
vanzelfsprekend dat de NAVO op 4
oktober 2001 artikel 5 van kracht
verklaarde, te weten: "een aanval op
een is een aanval op allen." Het was
een artikel, ooit geformuleerd op grond
van de Sovjetdreiging, maar het werd nu
voor het eerst tot leven geroepen als
gevolg van de terroristische aanval op
de VS. In gevolge het besluit om artikel
5 van kracht te verklaren, kwamen de
NAVO-bondgenoten, op verzoek van de
VS, een achttal maatregelen overeen.
Twee ervan luidden: "het algeheel recht
van overvlucht voor Amerikaanse en
andere bondgenootschappelijke
vliegtuigen, die deelnemen aan
antiterroristische operaties,"  alsmede
"het voor de VS en haar bondgenoten
openstellen van vliegvelden en havens,
in overeenstemming met de
noodzakelijke regels van de
verkeersleiding en nationale procedures,
ter ondersteuning van militaire operaties
tegen het terrorisme, inclusief bijtanken."  
Hier lag dus al een vrijbrief voor
Amerikaans luchtverkeer om van het
Europese luchtruim en bepaalde
faciliteiten gebruik te maken, zulks ten
behoeve van de strijd tegen het

terrorisme. Ofschoon bedoeld voor de
actie in Afghanistan kon de
implementatie van artikel 5 goed
gebruikt worden voor wat later de "CIA-
vluchten" genoemd werden.
Van Nederland moet worden gezegd dat
het als enig land bedenktijd vroeg
alvorens met het van kracht worden van
artikel 5 akkoord te gaan. De Paarse
regering wilde zich verzekerd weten van
de meederheidssteun in het parlement.
Een probleem dat voor een aantal
bondgenoten kennelijk niet gold. Ook
later, toen van het ter beschikking
stellen van zes F-16's sprake was, bleek
Nederland enige aarzeling aan de dag
te leggen, omdat ze zich uitsluitend tot
verkenningstaken zou willen beperken.
Dat laatste bleek overigens ook het
verzoek van de Amerikanen te zijn. 
Volgens het rapport van de Zwitser Dick
Marty, voorzitter van de commissie die
namens de Raad van Europa onderzoek
deed naar geheime detentiecentra voor
terreurverdachten, is er niet alleen
sprake van openbare, maar ook van
geheime samenwerkingsverbanden
tussen de VS en andere NAVO-
lidstaten. Dat allemaal op basis van het
akkoord van 4 oktober 2001. En die
laatste overeenkomst diende, zo stelt
Martin, ook als basis voor bilaterale
overeenkomsten. Dankzij het akkoord
van oktober 2001, dat alle NAVO-landen
hadden ondertekend, kon de CIA
gevangenen naar de
"spookgevangenissen" vliegen. Onder
dit akkoord vielen immers vluchten van
de Amerikaanse strijdkrachten in de
oorlog tegen het terrorisme. Het betrof
vliegtuigen waarvoor geen gedetailleerd
vluchtschema behoefde te worden
opgegeven. Had Nederland zich
indertijd niet beter afzijdig kunnen
houden? Misschien dat die gedachte bij
sommigen opkomt na kennisname van
het schandaal met de CIA-vluchten.
Maar toen was het anders. Uiteraard
kon Nederland, toen ook al een van de
trouwste bondgenoten van de VS, niet
weigeren. Zich afzijdig houden,
impliceerde immers zich afzijdig houden

van een wereldwijde verontwaardiging
en actiebereidheid. We hadden met
"even nadenken" alvorens artikel 5 te
accorderen en nadien m.b.t. een
schijnbaar voorbehoud inzake de taken
van onze F16's ons bij de VS en andere
NAVO-bondgenoten toch al niet al te
solide opgesteld. Daarbij kwam dat de
NAVO indertijd niet al te zeer verrast
werd m.b.t. de Amerikaanse acties in
Afghanistan, later in Irak en ook niet
m.b.t. de CIA-vluchten. De NAVO is
immers een Amerika gezind politiek en
militair werktuig. Het bleek, tenminste
als Marty gelijk heeft, dat er ook een
geheim akkoord bestaat tussen de VS
en de NAVO dat het mogelijk maakt CIA
terreurverdachten in geheime
gevangenissen in Europa op te sluiten.
Je afzijdig houden van bepaalde

activiteiten van de huidige Amerikaanse
regering kan een groot goed zijn, maar
het moet wel kunnen. Inzake de oorlog
in Irak kon Nederland, althans volgens
de regering, kennelijk niet aan de
politieke en later militaire zijlijn gaan
staan. 
Vooralsnog doet Nederland ook in
Afghanistan volop mee aan een operatie
die misleidend "een opbouwmissie"
werd en wordt genoemd. Misschien had
Nederland daar ook beter aan de zijlijn
kunnen gaan staan. Wellicht, al moeten
we dat niet hopen, krijgen we in de
toekomst nog een herkansing als Iran
aan de beurt is om, al dan niet via
Israël, met de moderne bewapening van
de VS kennis te maken.<

Maakt belofte aan de VS
altijd schuld? Door Leon Wecke


