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Hoofdstuk 12: Internationale betrekkingen en globalisering  

12.1. 12.2. Het idealisme versus de realistische benadering 

 Idealisme Realisme 

Uitgangspunt Internationale betrekkingen moeten leiden 
tot vrede en samenwerking 

Internationale betrekkingen zullen vooral 
het veiligstellen van eigen nationale 
belangen betekenen 

Grondlegger Thomas van Aquino: de rechtvaardige 
oorlog 

1. Voor een rechtvaardig doel  
2. Door een legitieme autoriteit 
3. Met moreel juiste intenties 
4. Redelijke kans op succes 
5. Proportionaliteit van middelen  
6. Enkel in laatste instantie 

Jean Bodin: soevereiniteit van de 
natiestaat 

- Heerser oefent absoluut en 
soeverein gezag, is aan niemand 
ondergeschikt 

Grondlegger Immanuel Kant: democratische vrede 
- Democratieën voeren geen oorlog 
- Als iedereen democratisch, dan 

nooit meer oorlog 
- Democratische landen gebruiken 

andere middelen om conflict te 
beslechten 

Carl von Clausewitz: oorlog is politiek 
instrument 

- Verzet tegen proportionaliteit: 
oorlog blijft aanslepen dan, dus 
totale overwinning 

Grondlegger Grotius: belangrijke thema’s in 
internationaal recht 

1. Sommige gebieden zijn collectief 

• Vrijheid van de zee 
2. Landen eerst onderhandelen en 

mogelijks voorleggen aan 
arbitrageorgaan  

•  Internationaal rechtshof 
3. Duidelijke regels indien oorloog 

• Oorlogsverklaring, 
burgerbevolking sparen, 
eindigen met duidelijk 
verdrag…  

Carl Schmitt: politiek komt altijd neer op 
oorlog/strijd 

- Goed nabuurschap bestaat niet 

Invloed Verenigde Naties 
- Strikte voorwaarden voor militaire 

geweld 
- Verwacht dat conflicten op andere 

manier beslecht worden  

 

Gevolg Multilateralisme 
- Eerst overleg, mogelijks 

gezamenlijk handelen bij 
internationaal conflict 

Unilateralisme 
- Elk land soeverein eigen 

initiatieven nemen 
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12.3. De Verenigde Naties 

Poging 1: Volkeren bond, na WOI → faalden, grootmachten deden niet mee 

Poging 2: oprichting Verenigde Naties, 24 oktober 1945 

- Proces van Neurenberg tegen nazi-kopstukken 

• Eerste keer dat internationaal werd beslist dat humanitaire principes primeert op nationale 

soevereiniteit 

- Tweeledige oprichting 

1) Algemene Vergadering 

• Ontmoetingsplek 

• Geen middelen  

• Elke lidstaat één stem  

2) Veiligheidsraad 

• Vijftien leden: 10 gekozen door Algemene Vergadering 

• 5 permanente leden: Frankrijk, China, Rusland, V.S en V.K., hebben vetorecht 

• Wel middelen  

• Bevoegdheden 

1. Handelsembargo 

2. Oorlog en veiligheid 

3. Eigen troepenmacht aka De blauwhelmen  

4. Toestemming geven geweld te gebruiken  

Kritiek 

- Negatief 

• Te veel bureaucratie 

• Weinig daadkrachtige besluiten 

- Positief 

• Bijna elk land wil er deel van uitmaken  

• Gespecialiseerde instellingen bv. WHO, UNAIDS, UNDP, FAO, UNHCR… 

12.4. De grenzen van soevereiniteit 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) 

- Idee dat nationale soevereiniteit niet mag ingaan tegen die principes 

- Maar weinig middelen om principes af te dwingen  

Jaren ’90 bereidheid toe te passen 

1. Uitbreiding: doctrine van humanitaire interventie 

• Internationale gemeenschap grijpt in bij nationaal schending van de mensenrechten ook al 

geen bedreiging voor internationale vrede en stabiliteit  

2. Effectieve bestraffing 

• 2002: Internationaal Strafhof in Den Haag, mag daden tegen de menselijkheid bestraffen 

die na 2002 gepleegd zijn 
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12.5. Globalisering 

Globalisering 

- Territorialiteit en afstand spelen minder belangrijke rol in politiek en maatschappelijk gebeuren  

- Antiglobaliseringsacties verzetten zich tegen culturele afvlakking  

Mogelijke gevolgen van globaliseringstrends 

- Soms wenselijk dat problemen internationaal aangepakt worden bv. leefmilieu, vluchtelingen 

- Vrees dat zal leiden tot minder democratische besluitvorming 

• Multinationale ondernemingen kunnen door liberale economische logica importeren en 

exporteren waar ze willen  

• Van G6 naar G20 (20 grootmachten in internationale onderhandelingen) beslissen over 

eigen ‘elite’ beleid 

o Voordeel: poging tot betere coördinatie 

o Nadeel: kleine landen buiten gesloten + geen democratische controle 

12.6. Globalisering en multiculturalisme 

Toename migratiestromen 

- Trend naar multiculturalisme: natiestaten verliezen etnische of culturele homogeniteit 

- Brengt uitdagingen tot dialoog → ideologisch debat 

• Will Kymlicka: homogene natiestaat is voorbij → erkenning van groepsrechten: 

gemeenschap heeft recht om culturele identiteit te bewaren en niet op te gaan in een groter 

geheel 

• Kritiek: leidt tot verdere versnippering 

Onderwijs en globalisering 

- Bologna-verklaring: één Europese ruimte voor hoger onderwijs bv. Erasmus, gelijkschakeling 

master-bachelor-programma 

• Marta Nussbaum: doel van het onderwijs is voorbereiden op samenwerking met diversiteit 

 

 


