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KRACHTLIJNEN INTERNATIONALE 

ORGANISATIE  

INLEIDING  

CONCEPTUEEL KADER  
Er zijn vier verschillende basisconcepten die in het kader van dit opleidingsonderdeel aandacht verdienen: we beginnen 

met soevereiniteit, dat op twee manieren kan worden opgevat. Traditioneel ligt de focus op rechten, waarbij de staat 

soeverein is en dus het hoogste gezag heeft op zijn grondgebied. Dit wordt weerspiegeld in territoriale integriteit, 

politieke onafhankelijkheid en de facto niet-inmenging. Sinds de World Summit van 2005 en het R2P-beginsel is dit 

gekeerd naar een moderne visie die focust op plichten. De staat en bij uitbreiding de internationale gemeenschap heeft 

de plicht om haar burgers te beschermen tegen genocide, etnische zuiveringen, misdaden tegen de mensheid en 

oorlogsmisdaden. Het jaar 2011 speelt hier een sleutelrol: R2P werd toegepast in Libië & Ivoorkust, maar niet in Syrië... 

In dit vak spreken we over intergouvernementele organisaties, die gekarakteriseerd worden door drie 

kernelementen: ze tellen tenminste drie staten als lid, organiseren activiteiten en zijn opgericht door een formeel 

intergouvernementeel akkoord. De grote uitdagingen vandaag zijn effectiviteit, verantwoording en legitimiteit: er wordt 

gevraagd naar een hervorming en de facto is er groepsvorming merkbaar. Pijnpunten van IO’s zijn dan ook het snel 

kunnen reageren op een crisis, het management van lange termijnprojecten, coördinatie van overlappende 

agentschappen en het omgaan met de zgn. ‘dark side’ van staten.  

Ten derde hebben we het over global governance: grip krijgen op de manier waarop de wereld bestuurd wordt, i.e. 

wereldbestuur, geen wereldregering. Dit is een complex, meerlagig systeem zonder standaarddefinitie. Bovendien is dit 

niet noodzakelijk goed voor alle betrokkenen! Het vierde concept globalisering verhoudt zich hiermee als oorzaak-

gevolg. Het omhelst een kwantitatieve en kwalitatieve verandering: meer verwevenheid en dieper contact.  

HISTORISCH KADER  
In de 19e eeuw worden de blauwdrukken voor internationale organisatie op drie vlakken gelegd:  

 Politiek: concert van Europa – ad hoc conferenties om problemen te voorkomen en oplossen.  

 Functioneel: internationale publieke unies – antwoord op uitdagingen gesteld door de industriële revolutie, 

oprichting van internationale secretariaten etc.  

 Juridisch: Haagse Vredesconferenties – betrokkenheid van niet-Europese staten.  

Na de Eerste Wereldoorlog wordt de Volkenbond opgericht vanuit het idee dat vrede een collectieve zaak is. Dit is 

de eerste permanente internationale organisatie van een algemene politieke natuur met continue functionerende 

politieke, economische, sociale, juridische en administratieve apparaten. Er waren echter nog te veel pijnpunten om 

goed te functioneren en de organisatie kreeg de doodsteek door de Italiaanse inval in Abyssinië in oktober 1935.  

DE VERENIGDE NATIES 
De Verenigde Naties werden opgericht in april / juni 1945 op de UN Conference on International Organization in San 

Francisco. Hun voornaamste doelstelling is het behoud van internationale vrede en veiligheid en dit moet gebeuren 

via een proces van internationale samenwerking. De VN is gebaseerd op soevereine gelijkheid van de leden en stelt 

dat geschillen op een vreedzame manier beslecht moeten worden. Er mag geen inmenging zijn in binnenlandse 

aangelegenheden, bijgevolg zijn staten dus vrij om buiten het kader van het VN-handvest zaken te beslechten.  

Het lidmaatschap staat open voor alle vredelievende staten die de verplichtingen accepteren van het handvest; de 

beslissing is in handen van de AV op aanbeveling van de VR. Tot nog toe zijn er 193 leden, Palestina staat al jaren in 

de rij om nummer 194 te mogen worden. Zij zijn ondertussen opgeklommen tot een geupgrade waarnemersstatus en 

lidmaatschap van enkele gespecialiseerde organen.  
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HOOFDORGANEN  
De Algemene Vergadering van de VN is het hoofdpodium van de internationale gemeenschap, waar de agenda 

gemaakt wordt voor de wereldpolitiek. Het lidmaatschap is universeel en er geldt stemming bij gewone meerderheid, 

waarbij elk land één stem heeft (behalve schorsing bij wanbetaling!) De besluitvorming is in de praktijk trouwens vaak 

een collectief gebeuren: consensus & blokvorming. Zij heeft twee functies: een niet-bindende forumfunctie (niet-

parallelle behandeling met VR) en een bindende administratieve functie (begroting, verkiezingen, amendementen).  

De Veiligheidsraad is de kern van het collectieve veiligheidssysteem en bestaat uit een klein aantal leden om de 

efficiëntie te bewaren en acuut te kunnen reageren. Zij telt 5 permanente en 10 niet-permanente leden die elk één stem 

hebben. Er zijn echter enkele veto’s: het onderscheid tussen procedurale en substantiële kwesties wordt bepaald door 

de P5, ook hebben ze een veto in de substantiële kwesties. Haar hoofdtaak is het handhaven van internationale vrede 

en veiligheid, daarvoor beschikt ze over niet-militaire (sancties) en militaire (peacekeeping) instrumenten. De VN heeft 

geen eigen leger en moet zich dus steeds beroepen op de welwillendheid van lidstaten. Er zijn drie criteria waaraan een 

peacekeeping missie moet voldoen: instemming van alle partijen, een onafhankelijke opstelling en geen gebruik van 

geweld tenzij voor zelfverdediging of verdediging van het mandaat. Er vindt een evolutie plaats in het opleggen van 

sancties: kwantitatief sinds het einde van de Koude Oorlog, maar ook kwalitatief sinds de situatie in Irak. Men gaat 

vaker slimme, gerichte sancties opleggen aan individuen, i.p.v. volledige naties te straffen, wat veelal leidde tot 

humanitaire rampen. Hoe dan ook blijft deze manier van werken gecontesteerd!  

Het Secretariaat staat garant voor de dagelijkse werking van de organisatie: de staf wordt geselecteerd op neutraliteit, 

efficiëntie en effectiviteit. Aan het hoofd staat de Secretaris-Generaal (A. Guterres, Portugees) die verkozen wordt 

door de AV op advies van de VR voor 2 x 5 jaar en op basis van een geografische rotatie; de P5 heeft een veto en mag 

de SG niet afvaardigen. Zijn rol is belangrijk in het profileren van de VN als autonome actor!  

De Trustschapsraad is uitgedoofd sinds 1994 (onafhankelijkheid Palau) en moest instaan voor de internationale 

administratie in afwachting van zelfbestuur. Tegenwoordig is de Peacebuilding Commission (PBC) opgericht om 

landen te begeleiden (i.p.v. voogdij).  

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag bestaat uit 15 onafhankelijke rechters die voor 9 jaar verkozen 

worden door de AV & VR. Zij verzorgen rechtspraak in internationale geschillen op verzoek (en met instemming) van 

staten, daarnaast verlenen zij ook juridische adviezen op verzoek van VN-organen. Vaak geraken de grote politieke 

issues niet tot bij hen, wegens het lage vertrouwen van staten in dit orgaan… Daarnaast bestaan er twee ad hoc 

tribunalen: ICTY (Joegoslavië, 1993) en STL (Libanon).  

 Onafhankelijk van de VN werd in 2002 met het Statuut van Rome het Internationaal Strafhof (ICC) opgericht. 

Zij is altijd een last resort en legt een individuele focus op genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden 

en agressie gepleegd na 2002. In de praktijk heeft ze een werkrelatie met de VN en kunnen zaken doorverwezen 

worden via de VR. Concreet kan het ICC pas in actie treden op verzoek van een state party (die het statuut van Rome 

heeft ondertekend of ad hoc)… Vandaar kleine vissen en vooral beperkt tot Afrikaanse gevallen.  

De economische en sociale raad (ECOSOC) krijgt de hoofdlijnen van het beleid aangereikt door de AV en moet 

gespecialiseerde agentschappen met operationele activiteiten oprichten en coördineren. Het uitgangspunt hierbij is dat 

stabiliteit en welzijn vrede in een positieve zin beïnvloeden, daarom wil men een sfeer van stabiliteit en welzijn 

scheppen. ECOSOC telt 54 leden (verkozen door de AV, om de 3j.), maar heeft slechts een beperkte daadkracht door 

het niet-bindend karakter van zijn resoluties. Het grootste pijnpunt is de functionele overlap met andere organen binnen 

de VN zoals bv. de mensenrechtenraad!  

 Concepten: gespecialiseerd orgaan is opgericht door een overeenkomst tussen regeringen en heeft 

omvangrijke internationale verantwoordelijkheden op economisch, sociaal en cultureel gebied. Zij worden cf. Artikel 

63 van het Handvest verbonden met de VN op voorstel van ECOSOC en goedkeuring door de AV. In theorie een 

mooi verhaal: de VN die deze organisaties kan coördineren, in de praktijk werken ze echter vaak autonoom (IMF, 

WHO, ILO, Wereldbankgroep): zusters vs. nichten. Niet te verwarren met een subsidiair of hulporgaan: opgericht 

door de AV / VR om te helpen bij de uitoefening van diens taken (vb.: sanctiecomité).  
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BRETTON WOODS INSTELLINGEN  
Uit de UN Monetary and Financial Conference ook bekend als Bretton Woods van 1 tot 22 juli 1944 volgden twee 

organisaties en twee principes: de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling & het Internationaal 

Monetair Fonds. De twee principes waren de indirecte goudstandaard en de Washington Consensus (neoliberaal: de vrije 

markt).  

GESPECIALISEERDE ORGANEN  
De Wereldbankgroep kent een conditioneel lidmaatschap: men moet lid zijn van het IMF en zich ‘inkopen’ met 

aandelen op basis van de eigen economie. De focus lag aanvankelijk op heropbouw in het naoorlogse Europa, maar 

verschoof gradueel naar ontwikkeling in Latijns-Amerika, Azië en later Afrika. De functie van dit gespecialiseerd orgaan 

is leningen verstrekken voor projecten die private banken niet willen ondersteunen; het gaat om infrastructuur, sociale 

diensten en herstructureringen van de overheid. De Wereldbankgroep valt uiteen in:  

 IBRD: International Bank for Reconstruction and Development – leningen aan landen met middelgroot 

inkomen, of landen met laag inkomen die kredietwaardig werden bevonden. [harde lening] 

 IDA: International Development Association – leningen aan armste landen. [zachte lening]  

 IFC: International Finance Corporation – leningen aan private ondernemingen, alsook technische 

ondersteuning en advies.  

 MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency – verzekeringen tegen verlies van inkomen.  

 ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes – geschillenbeslechtiging.  

Er is een grote diversiteit in deze organisaties: het ledenaantal verschilt in functie van het orgaan. Het stemgewicht van 

een natie is afhankelijk van zijn bijdrage!  

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat garant voor monetaire samenwerking en stabiliteit op het vlak van 

handel. Zij geeft vertrouwen aan haar leden door de algemene bronnen van het fonds tijdelijk beschikbaar te maken 

voor hen onder adequate veiligheidsmaatregelen, zodat ze de mogelijkheid krijgen hun betalingsbalans te corrigeren. 

Het lidmaatschap staat open voor alle landen die voldoen aan de voorgeschreven voorwaarden door het Board of 

Governors. Ieder lid heeft een quotum dat hij moet bijdragen, dit heeft een drievoudige functie nl. lidgeld, 

trekkingsrecht (leencapaciteit) & stemgewicht. Dit wordt betaald voor ¾ in de eigen munt en ¼ in een aanvaarde munt 

of het SDR (special drawing rights: artificiële korfmunt). De activiteiten van het IMF zijn drieledig: ze houdt toezicht op 

de internationale monetaire stabiliteit (doktor), ze verstrekt leningen bij problemen op de betalingsbalans 

(brandweerman) & ze zorgt voor capaciteitsopbouw, i.e. training en technische ondersteuning (coach).  

Overige gespecialiseerde organen zijn de World Health Organization (WHO) - gezondheid, International Labour 

Organization (ILO) – arbeidsstandaarden & UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) – 

forumfunctie (noord/zuiddialoog) met de focus op internationale handel.  

GERELATEERD ORGAAN  
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de uitkomst van de Uruguay Ronde in 1995 [Marrakesh Akkoord] en is 

geen deel van de VN. Het aanvankelijke plan van de International Trade Organization (ITO) faalde in 1944, waardoor 

het zijspoor GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade) het hoofdspoor werd in 1947-48. De WTO heeft vier 

functies: administratie van regels en onderhandelingsforum voor nieuwe regels, geschillenbeslechting, monitoring & 

surveillantie en bijstand & training. Haar principes zijn non-discriminatie, wederkerigheid, transparantie, vangnetten 

en afdwinging. Anders dan de andere BW-instellingen is de besluitvorming member-driven (161 leden): de green room 

is zowel symbool voor gelijkheid (een staat = een stem, consensus) als ongelijkheid (invloed wordt bepaald door 

economische macht, °groepen). De toetreding tot de WTO is niet simpel: het is een multilateralisering van bilaterale 

beslissingen: de onderhandelingen kunnen jaren aanslepen! Ook entiteiten zoals de EU kunnen lid worden.  
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INFORMELE GROEPSVORMING  
Prantl beschrijft het gerelateerde kader omtrent de groepsvorming als volgt: informele groepen zijn het gevolg van / 

een oplossing voor problemen van formele organisatie, omdat ze zorgen voor power/voice, legitimacy/loyalty en 

incremental change/exit. Het is een Exit-optie, omdat de leden van de VN buiten het framework van o.a. de VR 

kunnen opereren en zo de gebreken kunnen omzeilen en zelfs aansturen op een Incremental Change. Ten tweede biedt 

het een Voice aan de aandeelhouders in een conflict om hun belangen voor de VR te articuleren, wat leidt tot Power in 

beslissingen hieromtrent. Bovendien wordt zo de macht van de P5 in vraag gesteld en de hegemonie van de VS niet 

langer verhuld. Tot slot blijven de leden Loyaal aan het VN-systeem en zoeken ze post hoc rechtvaardiging in de VR, 

dit versterkt echter de legitimiteit van haar beslissingen. Gerelateerd hieraan zien we dan ook de opkomst van 

contactgroepen binnen de VN: Balkan, Piraterij…  

BRICS 
In strikte zin gaat deze term over een economische samenwerking tussen vijf landen m.n. Brazilië, Rusland, India, 

China en Zuid-Afrika (sinds 2011). In ruime zin gaat het echter om groeimarkten. De term is gangbaar sinds 2003, 

vanaf 2006 merkt men losse samenwerking op basis van meerdere topontmoetingen, wat zich sinds 2008 uitbreidt naar 

meerdere formats, niveaus en formats. Hoe dan ook is er een grote diversiteit tussen de vijf leden: politiek is hun doel 

gelimiteerd, maar economisch hebben ze veel inspraak. Zo richtten ze samen de New Development Bank (NDB) 

op als alternatief voor Bretton Woods met de principebeslissing van Durban 2013 en de operationele beslissing in 

Fortaleza 2014. Ze blijven achter de principes van de VN staan, maar benadrukken dat een aanzienlijke hervorming, 

inclusief de VR nodig is om het representatiever en effectiever te maken. Bij deze principes van Goa spreken ze zich 

voor het eerst ook over politieke zaken uit i.p.v. louter economische zaken.  

 Gerelateerd concept: multilateralisme – tegenwoordig ad hoc, werken in groepen: ‘vloeibaar & slordig’.  

GX 
De eerste informele topontmoeting – G5 – vond plaats in 1973 als antwoord op de financiële crisis, oliecrisis en het 

politiek vacuüm. De facto kende deze aanpak een groeiend aantal leden: US, FR, DE, UK, JP + IT (’75) + CA (’76) + 

EG (’81) + RU (’98, maar beperkt tot niet-economische dossiers). Ook namen waarnemers en gasten vaak plaats rond 

de tafel. De G8 kende in de loop van de tijd een graduele institutionalisering: voorzitterschap, vaste frequentie van 

vergaderingen op verschillende niveaus, een permanente realiteit! In reactie op de Aziatische financiële crisis van de 

jaren ’90 volstond de G7 niet, onder impuls van Canada (Paul Martin) en de VS werd in 1999 de G20 opgericht als 

informeel netwerk / forum. Deze zorgden als convening power voor een exogene shock en namen tal van invloedrijke 

beslissingen. Een neveneffect was de revitalisering en hervorming van het IMF (cf. Prantl: legitimacy etc.)! De grootste 

uitdaging voor de G20 is de periode na de crisis: is het meer dan louter een crisiscomité?  

REGIONALISERING  
Schreuer onderscheidt interne van externe regionalisering. De VN heeft universalisme als uitgangspunt in het handvest, 

maar kent toch een uitgebreide praktijk van regionalisering, dit is interne regionalisering nl. door de samenstelling, 

structuur en beslissingsprocessen van de VN. Externe regionalisering daarentegen gebeurt door formele en 

informele regionale organen, waarmee de VN in theorie samenwerkt cf. hoofdstuk 8 van het VN Handvest. In de 

praktijk is er echter vaak ook autonomie (EU, NAVO), dus is externe regionalisering breder dan dit enkele hoofdstuk 

van het VN Handvest!  

Daarnaast is er een onderscheid tussen panregionalisme, dat alle landen van een gehele regio omvat en 

subregionalisme i.e. samenwerking op een kleinere schaal op een bepaald continent. Het is altijd een bewuste keuze 

om samen te gaan werken!  

Bij de oprichting van de VN was er een discussie tussen universalisten en regionalisten, Latijns-Amerika en de 

Arabische staten behoorden tot de laatste groep en prefereerden een regionale probleemoplossing waar mogelijk. 

Regionale activiteiten buiten het veld van vrede en veiligheid zijn interessant genoeg niet opgenomen in het Handvest.  
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INTERCONTINENTAAL  

DE NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE (NAVO)  

De NAVO werd opgericht in de context van de koude oorlog met als doel collectieve territoriale defensie: veiligheid 

voor alle staten, door actie van alle staten, tegen alle staten die bedreigend zijn. Zij heeft een bijstandfunctie (met 

inbegrip van cyberdefensie sinds 2008) en een overlegfunctie. Sinds 2010 heeft het zgn. strategisch concept drie taken 

geformuleerd: collectieve defensie, crisismanagement & coöperatieve veiligheid; dit in navolging van het in 1999 

geïntroduceerde Out-of-Area. Iedereen is welkom om lid te worden van de NAVO als ze de principes aanvaarden en 

bijdragen aan de veiligheid van de regio; momenteel 28 leden. Beslissingen worden genomen op basis van consensus 

en de NAVO kent een complexe structuur van civiele en militaire componenten. Leden moeten gezamenlijke en niet-

gezamenlijke bijdrages leveren, een groot probleem voor de NAVO is free-riding: pay as you play zou het nieuwe devies 

moeten worden, want nu is het vooral de VS die missies financiert… Een oplossing zou smart defence kunnen zijn nl. 

samenwerken met het ontwikkelen, verkrijgen en behouden van militaire capaciteiten om veiligheidsproblemen 

tegemoet te komen. Sinds Wales 2014 moet elk lid 2% van het BBP aan de NAVO geven, 20% van het defensiebudget 

moet naar nieuwe ontwikkelingen gaan. De NAVO en de VN werkten reeds samen in o.m. de cases Afghanistan en 

Libië.  

TRICONTINENTALISME  
De zgn. NAM-landen (Non-Aligned Movement) telt 120 leden en is ontstaan na de Bandung Conferentie in 1955. 

Het ging om de informele structuur van landen die een onafhankelijke positie bekleedden ten tijde van de Koude 

Oorlog en zichzelf profileren als de politieke vertegenwoordiging van the Global South.  

De Group of 77 (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development, naar de 77 

ontwikkelingslanden die deelnamen aan de eerste in ‘64) telt vandaag 134 leden, waaronder Brazilië, Argentinië en 

China. Zij profileren zich dan weer als de economische vertegenwoordiging van the Global South.  

De Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) is een publiek kartel van 14 landen die focussen op 

olie(export) en in 1960 ontstond als reactive op het beleid van internationale bedrijven. Ze zorgen voor de coördinatie 

tussen olieproducerende landen en de afspraken i.v.m. productie/prijzen. Het gaat om Iran, Irak, Koeweit, SA, 

Venezuela, Qatar, Indonesië, Libië, VAE, Algerije, Nigeria, Ecuador, Gabon en Angola.  

De Organization of Islamic Countries (OIC) omvat zelfs vier continenten en focust zich op de islam. Hun doelen 

zijn tweeledig: enerzijds het coördineren en unificeren van lidstaten om de uitdagingen van de islamitische wereld een 

hoofd te bieden. Anderzijds het Palestijnse verhaal namelijk er op toezien dat hun recht tot zelfdeterminatie en 

soevereiniteit gewaarborgd wordt. De leden zijn [puur ter info]: Afghanistan, Albanië, Algerije, Azerbeidzjan, Bahrein, 

Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Comoren, Djibouti, Egypte, Gabon, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, 

Guyana, Indonesië, Irak, Iran, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kameroen, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Libanon, Libië, 

Maldiven, Maleisië, Mali, Marokko, Mauritanië, Mozambique, Niger, Nigeria, Oeganda, Oezbekistan, Oman, Pakistan, 

Palestina, Qatar, SA, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Suriname, Syrië, Tadzjikistan, Togo, Tsjaad, Tunesië, 

Turkije, Turkmenistan & VAE. Waarnemers: Bosnië, Centraal-Afrikaanse Republiek, Noord-Cyprus, Rusland en Thailand. 

AFRIKA & DE ARABISCHE WERELD 
De voorloper van de Afrikaanse Unie was de Organization of African Unity (OAU) [1963 – 2001] die zich baseerde 

op panafrikanisme en zodoende 54 leden telde. De enige uitzonderingen waren Marokko en de Westelijke Sahara, 

omdat die nog steeds een conflict hebben over de soevereiniteit van het laatstgenoemde land. Naar de echo van het 

verleden was de organisatie gebaseerd op drie principes nl. alle staten zijn soevereine gelijken, staten gaan zich niet 

bemoeien met binnenlandse zaken van andere leden en territoriale grenzen werden als heilig beschouwd. In 2002 gaat 

deze organisatie op in de Afrikaanse Unie (AU) die zich meer wil toeleggen op ontwikkeling en integratie. In zware 

omstandigheden is interventie in binnenlandse aangelegenheden nu wel toegestaan, bovendien verbinden staten zich 

ertoe ‘good governance’ te voeren. Ze engageren zich om disputen vreedzaam op te lossen en mikken op een 

gebalanceerd sociaal en economisch beleid. De werking is gespiegeld aan de EU en de VN, wat tot een vreemde mix 

leidt. In de praktijk ligt de focus nog steeds op non-interventie en bemiddeling, al heeft de organisatie R2P wel 

onderschreven. Uiteindelijk hebben ze te beperkte middelen om echt het verschil te maken: de casus Libië is tekenend 

voor hun impotentie. Ook de Centraal Afrikaanse Republiek, die eerst een voorbeeld van succes was, verviel in het 

toonbeeld van falen.  
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 Gerelateerd: peacebuilding – na de World Summit in 2005 werd de Peacebuilding Commission (PBC) 

opgericht; deze moet alle relevante actoren naar voren brengen om middelen te bieden en advies te geven voor herstel. 

Peacekeeping is evenwel niet opgenomen in het Handvest van de VN. Deze commissie werd dan ook opgericht als 

een adviesorgaan, dat zich toelegde op vredesopbouw (terugval voorkomen). Belangrijk is de landspecifieke configuratie: 

betrokken actoren worden in het proces geaccapareerd. De betrokken regering moet toestemmen om geagendeerd te 

kunnen worden, ook moet er een vredesakkoord en minimaal niveau van veiligheid zijn in het betreffende land.  

De Arabische Liga (AL) werd op 22 maart 1945 opgericht in de geest van de geprefereerde regionale aanpak door de 

Arabische staten. Hun externe motieven was de vorming van een tegenblok ten opzichte van de asmogendheden uit 

de Tweede Wereldoorlog, terwijl ze intern vooral verenigd waren in het Palestijnse vraagstuk tegen kolonisering. Voor 

de Arabische Lente hadden ze vooral socio-culturele impact, daarna transformeerden ze naar een eerder politieke 

organisatie met een opvallende eenheid en actiebereidheid in 2011-12. In 2015 wilden ze zelfs een gezamenlijke militaire 

macht creëren, maar dit werd door Saudi-Arabië (met de steun van andere golfstaten) geboycot.  

De Gulf Cooperation Council (GCC) is een economische samenwerking en intergouvernementele organisatie tussen 

zes staten aan de Perzische Golf (VAE, Bahrei, SA, Oman, Qatar & Koeweit [+ Jemen?]) opgericht in 1981. Ze hebben 

ook aandacht voor niet-economische aangelegenheden en in het bijzonder wetenschap.  

AMERIKA & DE POOLGEBIEDEN 
De Organization of American States (OAS) werd in 1948 opgericht om eenheid te creëren na het vertrek van de 

Spanjaarden en telt 35 leden (Cuba als moeilijk geval). Deze organisatie kent een dubbele dynamiek: enerzijds ziet 

Latijn-Amerika eenheid als de meest effectieve manier om hun belangen te beveiligen, inclusief de protectie tegen een 

VS-dominantie. Anderzijds willen veel staten hun macht niet afgeven aan een organisatie waarvan de VS lid is. Het 

motief is hier dus competitiviteit i.p.v. complementariteit zoals we zagen in Afrika. De doelstellingen van de OAS 

zijn vrede, wetgeving, solidariteit en samenwerking versterken aan de hand van soevereiniteit, territoriale integriteit en 

onafhankelijkheid. De basisdocumenten zijn het OAS Charter (’48) en het Rio Treaty (’47) wat een 

bijstandsverplichting inhoudt die evenwel beperkter is dan die van de NAVO.  

 Gerelateerd: inheemse volkeren – volgens de mensenrechten beschikken inheemse volkeren over het recht 

op zelfbeschikking. Sinds 1970 krijgen zij toegenomen aandacht binnen de context van de VN. Er ontstond een 

werkgroep in 1982, die in 2007 de Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (A/RES/66/142) uitvaardigt.  

Op de Zuidpool zijn geen inheemse volkeren; er is geen permanente bevolking! In 1961 tekent men het Antarctic 

Treaty dat bepaalt dat het wetenschappelijk gebied zal blijven.  

De Noordpool wordt wel bevolkt door inheemse volkeren, daarom werd in 1996 het Arctic Council opgericht met 

de Ottowa Verklaring. Dit heeft voornamelijk een forumfunctie (duurzame ontwikkeling / milieu) maar krijgt ook af 

te rekenen met ingewikkelde claims omtrent olie, handel en water (Arctic Ice thinning on top). De leden zijn Canada, 

Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, US, Rusland, IJsland, zes inheemse organisaties en twaalf permanente 

waarnemers (waaronder China, Japan, Italië, India, VK…).  

AZIË 
Het Aziatische continent kent geen pan-Aziatisme door de grote diversiteit, ideologische polarisatie en competitie 

tussen (sub)nationale en regionale identiteiten. Het gaat hier eerder om noodles (druk veld) dan Europese spaghetti 

(dikker, meer uitgebouwd).  

De Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) opgericht door de Bangkok Declaration in 1967 kent 10 

leden: Brunei, Indonesië, Malaysia, de Filipijnen, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos en Myanmar. Merk 

op dat China en Japan dus geen lid zijn! Deze organisatie was een antwoord op externe dreiging en focuste zich initieel 

op veiligheid (non-interventie) en legt zich tegenwoordig toe op economische integratie. De werking is totaal anders 

dan in de EU: instituties zijn niet sterk gelegaliseerd en gebureaucratiseerd, maar net heel informeel met weinig 

bindende regels, kleine secretariaten, consensus en een sterke nadruk op het proces i.p.v. op de output.  

De Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is een verklaring van leiders van 21 landen dat ze hun markten 

open willen houden contra protectionisme.  
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Het Commonwealth of Independent States (CIS) ontstond in 1993 als antwoord op het uiteenvallen van de USSR. 

Het is een vrije losse associatie bestaande uit 9 (van de 15) landen: Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, 

Moldavië, Rusland, Wit-Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan. Georgië (2009) en Oekraïne (2014) zijn niet langer lid. 

Zes van de negen leden gingen in 2002 nog een stapje verder bij het opstellen van de Collective Security Treaty 

Organisation (CSTO); dit is een soort mini-NAVO waarin ze bijstand aan elkaar beloven bij een act van agressie 

tegen één van hen – Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Wit-Rusland en Tadzjikistan.  

Vanaf 1996 waren er informele bijeenkomsten van de Shanghai Five, wat in 2002 uitmondt in de regionale 

intergouvernementele veiligheidsalliantie tussen Rusland, China, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan 

(recentelijk ook Pakistan & India, ‘16) de zgn. Shanghai Cooperation Organization (SCO). De doelen van deze 

organisatie zijn een goede vriendschap tussen de lidstaten, een effectieve politieke samenwerking en de vrede, veiligheid 

en stabiliteit in de regio bewaren (oorspronkelijke aanleiding was immers grenscriminaliteit). De organisatie wordt 

(financieel) gedreven door Rusland en China met een grote veiligheidsfocus, maar pogingen tot economische integratie. 

De Eurasian Economic Union (EEU, °2015) is Poetins natte droom: de echte samenwerking heeft enkel 

economische intenties (Rusland, Wit-Rusland & Kazachstan + recentelijk Armenië en Kirgizië). Poetin speculeert 

heimelijk op geopolitieke intenties om de Sovjet-Unie weer bij elkaar te brengen…  

GASTLESSEN  

CONGO CRISIS (E. GERARD)  
De Congo-Crisis lijkt een Belgische aangelegenheid, maar is in feite een internationale storm gedurende de Koude 

Oorlog die zich uitstrekt van 1960 tot 1964. De onafhankelijkheid van Congo was in allerijl beslist op 1 januari 1960 

en zou ingaan op 30 juni van datzelfde jaar. Dit ondoordacht kolonisatiebeleid dwong de nieuwe in der haast verkozen 

eerste minister Lumumba tot het ondertekenen van het vriendschaps- en bijstandsverdrag op 29 juni 1960. De jonge 

republiek kende veel problemen: geen nationaal gevoel, geen Congolese elite (amper 10 universitairen), geen 

ambtenaren noch officieren in de hogere kaders & de politieke structuren waren een kopie van de Belgische i.e. een 

instabiel partijlandschap in een land zonder parlementair-democratische traditie! Op 5 juli 1960 begint de Force 

Publique te muiten: de soldaten bleven immers ondergeschikt aan de blanken, wat leidde tot een wantrouwen ten 

aanzien van de andere Congolezen die wel profiteerden van de onafhankelijkheid. Op 8 juli trekt de blanke Exodus 

zich op gang en op 11 juli scheurt de rijke provincie Katanga zich af. In amper veertien dagen tijd raak Lumumba 

alle controle kwijt over het leger, de inkomsten en administratie. België reageert met een grootscheepse militaire 

interventie (10.000 manschappen) waarop Lumumba bij de VN aanklopt omwille van deze agressie. De VN-

Veiligheidsraad vaardigt drie resoluties uit die de eis tot terugtrekking van de Belgische soldaten stelt en 20.000 

blauwhelmen stuurt; het staat bekend als ONUC (Organisation des Nations Unies au Congo). Merk op dat de VN hier 

aanvankelijk zelf geweld gebruikt om de secessie van Katanga te beëindigen!  

Een belangrijke figuur in dit verhaal is de VN Secretaris-Generaal Dag Hammerskjöld, die min of meer gold als een 

Heilige gezien zijn optreden in de Suezcrisis. Hij zag in de Congo-crisis een testcase die de toekomst voor de VN zou 

uitmaken. België geraakt in onmin met de VS en de VN omwille van hun andere aanblik ten aanzien van het 

dekolonisatievraagstuk, het gaat in die mate dat we op een bepaald moment bijna uit de VN waren gestapt… 

Hammerskjöld wil ondanks de vraag van Lumumba geen einde maken aan de secessie van Katanga, die hij afdoet als 

een interne kwestie. In reactie dreigt Lumumba de VN buiten te zetten en wil hij met zijn ‘leger’ en logistieke steun 

van de Sovjets de secessie zelf ongedaan maken. Dit is een stap te ver voor het Westen: er gaan stemmen op om 

Lumumba te kortwieken / elimineren… Op 5 september 1960 ontslaat Kasa-Vubu de premier op de radio, met 

medeweten en instemming van Hammerskjöld, terwijl hij later op de VR verklaart dat de VN geen partij had gekozen. 

Ze hadden wel geholpen om alle vliegvelden in Congo af te sluiten, net als het radiostation in Leopoldstad. Lumumba 

geraakt desondanks binnen en verklaart dat Kasa-Vubu een marionet is van de imperialisten, die hij op zijn beurt dan 

ook maar afzet. Op 14 september neutraliseert kolonel Mobutu de twee tegenstanders en roept hij ‘de studenten’ op 

om het land te besturen. Zowel de VS als België steunen Mobutu op voorwaarde dat hij Lumumba arresteert.  

Chrutsjev is furieus en beticht de Secretaris-Generaal van partijdigheid en eist zijn ontslag. Hij stelt een nieuw systeem 

voor waarbij de SG vervangen wordt door een driepersoonssysteem: een representant per wereld: Westen, 

Communisme en Neutraal… Hammerskjöld blijft in positie, maar past zijn manieren van handelen aan na de felle 
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kritiek die er ook kwam van de Afro-Aziatische landen (nieuwe onafhankelijke landen!) Lumumba wordt in zijn 

residentie beschermd door een gordel VN-soldaten. Op 27 november ontsnapt hij echter uit zijn residentie, op 1 

december wordt hij gearresteerd door soldaten van Mobutu; de VN is erbij, maar grijpt niet in, omdat hij zich niet 

langer in zijn residentie bevond. Op 17 januari 1961 wordt hij vermoord in de brousse… Op 13 februari meldt de 

Katangese minister het overlijden.  

UN PEACEKEEPING OPERATIONS (KOLONEL P. VANDEN BERGHE)  
De VN is geëvolueerd van traditionele naar moderne peacekeeping operaties. De kernmerken van traditionele 

peacekeeping is dat het gericht is op een conflict tussen staten, waarbij een lichtbewapende internationale 

troepenmacht een buffer gaat vormen tussen beide partijen en zich voornamelijk richt op militaire taken. De moderne 

variant is veel complexere door het multidimensionale karakter van de missie met geïntegreerde structuren. Ze 

vervullen dan ook diverse taken waaronder het implementeren van het vredesakkoord, ontwapening, demobilisatie en 

re-integratie, assistentie bij verkiezingen, mensenrechtenmonitoring enz. Beide vormen zijn onderhevig aan het 

principe van toestemming [consent], onpartijdigheid en het niet gebruiken van geweld tenzij uit zelfverdediging of 

verdediging van het mandaat. We kunnen de praktijk van peacekeeping uitzetten op een spectrum: van 

observatiemissies naar traditionele missies, naar complexere missies tot enforcement actions. De uitdagingen voor 

peacekeeping zijn o.m. de toenemende diversiteit en complexiteit van het takenpakket, vaak is er ook geen vrede om 

te bewaren door zwakke politieke processen, ook moet er steeds toestemming worden gegeven door het ‘gastland’, is 

er een ontoereikende capaciteit voor de uitdagende omgevingen (materieel en qua troepenaantallen) en is er een 

operationele, politieke en financiële overstretch merkbaar.  

Wat de zaak Syrië betreft: onthouden moet worden dat Rusland er legitiem zit op uitnodiging van Assad, terwijl de 

coalitie er in principe onwettelijk aan het strijden is. De VN had er even UNSMIS (United Nations Supervision Mission in 

Syria) van 21 april tot 19 augustus 2012; deze werd gestuurd toen de situatie nog zeer duidelijk was nl. oppositie vs. 

overheid, maar werd afgebroken omdat het te gevaarlijk werd. Tegenwoordig gaat het om een strijd tussen 

verschillende groeperingen o.l.v. Warlords. Assad beseft dat hij Syrië niet meer kan contoleren en focust zich op Useful 

Syria, wat Damaskus (hoofdstad) & Aleppo (symbolisch) omvat.  

INTERNATIONALE SPORTORGANISATIES (DR. A. GEERAERT)  
Internationale sportorganisaties zijn geen intergouvernementele organisaties, aangezien ze niet opgericht worden door 

landen, maar door NGO’s en private actoren. Ze zijn ontstaan door een nood aan gemeenschappelijke regels om 

internationale competitie te faciliteren en kregen een boost door de Moderne Olympische Spelen. Er is een grote 

diversiteit aan sportorganisaties: een internationale sportfederatie bezit het monopolie over één sport en heeft als 

taak die te promoten en besturen van internationaal tot lokaal niveau. Alle leden van een nationale sportfederatie zijn 

automatisch lid van de overkoepelende internationale federatie. Een ander soort sportorganisatie is het Internationaal 

Olympisch Comité (IOC): zij organiseren de spelen en hebben de macht om de inkomsten over Olympische 

sportfederaties te verdelen, bovendien kan zij federaties en landen toelaten of uitsluiten op de Olympische Spelen. Er 

zijn slechts 35 Olympische federaties, voor sommige grote zoals de FIFA is het echter van marginaal belang. Het IOC 

vaardigt in het Olympisch Charter ook de zgn. grondwet voor de sport uit.  

Corruptieschandalen duiken steeds vaker op in de sportwereld: gaat het hierbij om rotte appels of rotte vaten? Het 

fenomeen corruptie (i.e. the abuse of entrusted power for private gain) komt voor omdat er twee motieven en twee 

mogelijkheden zijn in de sportorganisaties! Een eerste motief is de commercialisering van de sport: meer regels & de 

combinatie macht + rijkdom. Daarnaast is ook de instrumentalisering door de politiek een motief: sport is een 

middel om soft power te verhogen. Het gaat hierbij om prestige: het aantal medailles, maar ook de organisatie van grote 

evenementen; des te meer softpower je land heeft, des te waarschijnlijker anderen je zullen volgen. Ook zijn er twee 

mogelijkheden: er heerst een algemene corruptiecultuur, d.w.z. corruptie wordt als de norm beschouwd. Ten tweede 

is er ook de structurele factor van slecht bestuur; goed bestuur wordt gekenmerkt door de elementen transparency, 

democracy & internal accountability and control. Dit is momenteel nog te weinig het geval in sportorganisaties, mede omdat 

ze slecht bestuur te pas en te onpas rechtvaardigen door het feit dat de sport autonoom moet zijn… Origineel komt 

dit van het klassiek liberalisme (vrijheid van vereniging), maar er bestaat geen eenduidige definitie van. De internationale 

context draagt bij aan de autonomie: het liberaal wetgevend kader en de fiscale autonomie van Zwitserland, het sterk 

lobbynetwerk van de sportwereld & het feit dat politici graag sport beleven. De EU heeft het potentieel om de absolute 

autonomie nog sneller te laten overgaan in voorwaardelijke autonomie, maar doet voorlopig niets.  


