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I.  Inleiding: de ‘misverstanden’ 

Dit OPO heet niet internationale organisaties! Het gaat dan ook om meer dan een loutere 

voorstelling van de verschillende organisaties. Daarnaast gaat onze blik ook breder dan het 

Westerse, we zoomen ook in op regionale samenwerking. Vaak gebruikt de prof actualiteit in 

de les; dit dient als aanknopingspunt, m.a.w. daar draait het examen niet rond. De organisaties 

zijn steeds de kern, met actualiteit als hulpmiddel. Bijvoorbeeld: een foto van Kate & William 

op bezoek in Canada. Ze zullen vaker buitenkomen omwille van hun soevereiniteit in het kader 

van de Brexit. Bovendien zijn die bezoekjes gepland! Canada is uitgekozen omwille van de 

banden binnen de Commonwealth. De kernboodschap van de Brexit is “Wij, Britten, nemen 

onze soevereiniteit terug in handen.”  

II. Soevereiniteit: 2 visies  

(1) Traditionele Visie: focus op rechten tegen een achtergrond van de Vrede van Westfalen 

(1648). De staat is soeverein, i.e. het hoogste gezag op z’n grondgebied. Dit wordt 

weerspiegeld in de beginselen van het handvest van de VN nl. territoriale integriteit 

respecteren, de facto niet-inmenging.  

(2) Moderne Visie: een evolutie naar een focus op plichten tegen de achtergrond van de World 

Summit VN (2005). Toen werd het zgn. R2P – responsibility to protect – goedgekeurd, wat 

inhoudt dat het de verantwoordelijkheid is van de staat om haar burgers te beschermen. Zo 

niet, mag de internationale gemeenschap tussenkomen.  

 Quid R2P?  

 Historiek: begin 2000 denkt men in de context van de VN na over interveniëren net na 

de Kosovo-toestand. Een jaar later (2001) wordt dan ICISS opgestart: International 

Commission on Intervention and State Sovereignty), waarna in 2005 R2P wordt 

goedgekeurd. Merk op dat de wereldcontext toen geheel anders was dan vandaag! 

 Betekenis: soevereiniteit impliceert plichten! In geval van een genocide, 

oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen, misdaden tegen de mensheid… moet primair 
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de staat zelf tussenkomen. Pas in een tweede fase moet ook de internationale 

gemeenschap handelen, maar dit gebeurt case-by-case, hun taakomschrijving is immers 

‘to help protect’.  

 Toepassing: twee maal m.n. 2011 Libië en 2011 Ivoorkust, tegenwoordig echter zeer 

selectief (sommige landen noemen het neokolonialisme…). Het blijvend belang van de 

staatssoevereiniteit en de focus op territoriale integriteit steken hier opnieuw de kop op. 

Casestudy: Gibraltar  

Deze rots in Zuid-Oost Spanje werd aan de Britten geschonken in 1713 cf. het Verdrag van 

Utrecht. In 1963 wil Spanje het echter via de VN terugkrijgen, een referendum in 1967 bevestigt 

de Britse soevereiniteit. Er zijn nog steeds vaak problemen met grenzen! In de nasleep van de 

Brexit claimt Spanje echter opnieuw soevereiniteit.  

 Quid Britse soevereiniteit? Nog steeds over de ‘overzeese gebieden’, niet meer over de 

Commonwealth of Nations, maar ze ondernemen een poging tot het aanhalen van de 

banden. 

 Commonwealth: de internationale organisatie van onafhankelijk geworden republieken & 

monarchieën. Ze focussen op taal, cultuur, sport, zaken... en vooral geen politiek. Volgens 

Drieskens zijn de tijden veranderd en hopen de Britten vergeefs op een nieuwe 

samenwerking. Het gevaar is namelijk dat de Britten zich moeten realiseren dat al deze 

landen op gelijke voet staan (c.q. soeverein zijn!) Het hoofd van de organisatie is Elisabeth. 

III. Definitie van een internationale organisatie  

Deze omvat drie kenmerken: er moeten meer dan 3 leden zijn, ze moet activiteiten inrichten 

en opgericht zijn door een intergouvernementeel verdrag. Haar functies zijn informatief, 

normatief, regelgevend, controlerend, operationeel… De uitdagingen liggen vervat in haar 

effectiviteit, verantwoordelijkheid en legitimiteit. IGO’s komen onder druk als gevolg van een 

vraag naar hervorming en de realiteit van (nieuwe) groepsvorming onder landen.  

 Case: IS (Islamitische Staat) 

 IS een staat? Waarom noemen ze zich zo als hun ambitie vervat ligt in het uitwissen van 

staatsgrenzen?  

 Definitie van een staat? Volgens het internationaal recht (Montevideoconventie) de 

capaciteit om in interactie te kunnen treden met andere staten. Bij internationale 

organisatie ligt de definitie moeilijker.  
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 Quid kalifaat? Andere manier van indelen (daaronder valt o.a. een emiraat); hun doel is 

terugkeren naar het Ottomaanse Rijk, een status quo WO I, voordat de Britten en 

Fransen de grenzen gingen uittekenen.  

 IS in een notendop:  

 2000: Al-Zarqawi richt een beweging op.  

 2003: inval in Irak  °Al-Qaeda in Iraq.  

 2006: dood Al-Zarqawi, °ISI (Islamitic State Iraq).  

 2011: steun aan Syrische oppositie o.l.v. Al-Baghdadi.  

 2014: te gewelddadig voor de Syrische rebellen en wordt afgestoten, in juni 

wordt het kalifaat uitgeroepen.1 

 Waarom treedt de VN zo aarzelend op? Cf. de tabel op de slides (komt later terug); merk 

ook op dat Syrië en Libië niet los te koppelen zijn!  

o Kantelmoment? 20/11/2015 na de aanslagen in Parijs goedkeuring tot actie!  

o Je kan een internationale organisatie niet begrijpen als je niet kijkt naar het 

gedrag van de staten die erin zitten. In de VN hebben ze immers nog steeds 

soevereiniteit.  

IV. Basisconcept 3: Global Governance  

Van dit begrip is geen standaarddefinitie bekend! Het gaat om grip krijgen op de manier waarop 

de wereld bestuurd wordt. Hierbij draait het niet om government (wereldregering), wel om 

wereldbestuur, na de Koude Oorlog is de wereld immers complexer geworden, waar er 

voorheen slechts twee polen waren. Het is een mix van publieke en private, formele en 

informele zaken in een meerlagig systeembestuur. In de context van de jaren ’90 dienen ook 

globalisering, technologie & transnationalisme zich aan. Men kan het op twee manieren 

indelen: (1) variëteiten nl. internationale structuren & mechanismen + ad hoc groepen tegenover 

(2) de actoren i.e. staten, NGO’s, IGO’s. Door deze complexiteit is er geen standaardmodel.  

V. Basisconcept 4: Globalisering  

Neem bijvoorbeeld Trump die spreekt over Americanism i.p.v. globalism. We kunnen het 

proces van globalisering definiëren als de wereld die ons dorp wordt; dit omhelst twee zaken 

nl. meer verwevenheid (kwantitatief) en dieper contact (kwalitatief). Het is een bekend 

fenomeen, maar in een ongeziene variant (omvang, intensiteit, snelheid & impact). Bovendien 

                                                 
1 Ter info: ook in Nigeria bestaat een kalifaat.  
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is het zeer asymmetrisch en ook betwist (lijstjes pro [sterkere handelsstromen] & contra 

[Facebook]). De samenhang tussen Global Government & Globalisering is er een van gevolg 

& oorzaak.  

3 oktober  

Historische context 

I. De blauwdrukken: internationale organisatie in de 19e eeuw  

We bevinden ons in een context waarbij de globalisering problemen stelt, bijgevolg kan de 19e 

eeuw aanzien worden als een blauwdruk op drie vlakken nl. politiek, functioneel & juridisch. 

Als eerste vindt het Concert van Europa plaats cf. Congres van Wenen (1814 – 1815) met de 

herorganisatie van Europa. Bij politieke problemen werden informele ad hoc conferenties 

gehouden tussen (kleine groepen) grootmachten. Dit werkt omdat ze allen Napoléon hadden 

verslagen en de status quo – machtsevenwicht – wilden behouden. Zij droegen de soevereiniteit 

van de ander dus hoog in het vaandel en handelden vanuit eenzelfde mindset. Hierbij speelt een 

figuur als Klemens van Metternich met een sterke persoonlijkheid een sleutelrol. De realisaties 

van deze gebeurtenis is de legitimering van een nieuwe staat. De precedentwaarde ligt vooral 

in de multilaterale consultaties en de collectieve diplomatie. Ten tweede ontstaan 

internationale publieke unies in de context van de industriële revolutie die de handel 

exponentieel laat toenemen. Dit lost het functionele probleem van internationale samenwerking 

op en realiseerde o.m. de ITU (telegrafie) in 1865 & de UPU (post) in 1874. De 

precedentwaarde situeert zich in de oprichting van internationale secretariaten en de 

betrokkenheid van specialisten en private actoren. Ten derde vinden de Haagse 

Vredesconferenties plaats om problemen tussen landen op te lossen. Het gaat hier m.n. om 

Rusland die een probleem ziet in het bewapeningstempo van Duitsland en Groot-Brittannië. De 

realisatie zijn een handvol regels, maar vooral de precedentwaarde i.e. de betrokkenheid van 

niet-EU staten en comités is van belang.  

II. Internationale organisatie begin 20ste eeuw  

In deze periode van oorlogen wordt vooral uit Amerikaanse hoek aan een doorstart van 

internationale organisatie gedacht. Ze willen oorlog voorkomen door zich verder te organiseren 

nl. de zgn. balance of Power vervangen door de idee dat vrede iets collectief is, vandaar 

‘collectieve veiligheid’. Willson stelt een veertienpunten plan op, met als kers op de taart a 

general association of nations met respect voor de territoriale soevereiniteit. Dit is een 
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onderdeel van het verdrag van Versailles. Zo ontstaat de Volkenbond (League of Nations) uit 

een convenant met 26 artikelen, waarvan de meeste focussen op het voorkomen van oorlog 

(echo van de geschiedenis). De structuur van deze organisatie – waar de VN vandaag goed op 

lijkt – bestaat uit een Raad, Vergadering, Secretariaat en twee autonome organisaties (PCIS en 

ILO) en was geïnspireerd op de Inter-Parlementaire Unie (IPU). Er stelden zich twee 

problemen: er was weinig afbakening tussen de Raad en de Vergadering en er werd gestemd 

d.m.v. unanimiteit in de Raad.  

Het concept mandaatgebieden werd geïntroduceerd; dit zijn kolonies van de verliezers, i.e. 

Duitsland en het Ottomaanse Rijk. Zo werd Syrië bijvoorbeeld Frans mandaatgebied en viel 

Irak onder Brits mandaat. De Volkenbond kende zowel successen als falen: een succes zijn de 

Åland-eilanden: in 1809 had Zweden dit afgestaan in Rusland, die het op hun beurt in 1917 

aan Finland overdroegen. De mensen voelden zich echter Zweeds, de oplossing komt in 1921: 

het is Fins grondgebied, maar met bescherming voor de Zweedse taal en cultuur. De 

Volkenbond faalt in oktober 1935 als Mussolini Abyssinië binnenvalt: er komen te beperkte 

sancties tegen Italië, bovendien zijn er moeilijkheden met de implementatie, omdat het 

nationaal belang vaak primeerde op het algemeen belang.  

De pijnpunten van de Volkenbond kunnen nogmaals op een rijtje gezet worden: het was een 

onderdeel van het zgn. Diktat von Versailes, de VS werd geen lid, er waren weinig middelen 

voor deze logge machine, het was enkel geënt op de gedachte ‘nooit meer oorlog’ en hield geen 

rekening met economie, sociologie… Zoals reeds bleek was er tot slot een grote discrepantie 

tussen theorie en praktijk. De relevantie van deze organisatie is dat het de eerste permanente 

politieke samenwerking betrof!  

III. Na de Volkenbond?  

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vinden verschillende oorlogsconferenties plaats: in 

oktober ’43 wordt de nood aan een opvolger uitgesproken. Pas in april/juni ’45 vindt de UN 

Conference on International Organisation plaats in San Francisco. Er wordt gekozen voor de 

terminologie van vrede als gezamenlijk project, wat wil zeggen dat iedereen erbij hoort. Op 

die manier kunnen de landen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Het hoofdkwartier wordt 

New York, gezien Roosevelt de trekker van het project was. Hij liet de VS een andere koers 

varen dan het isolationisme dat voordien heerste. San Fransisco gaf de afgezanten een goed 

gevoel, gezien de hoeveelheid zon, maar was tegelijk symbolisch voor de Pacific War.  

 



 6 

De Verenigde Naties  

Het VN-handvest, dat 19 hoofdstukken telt, dient als kapstok of paraplu om kennis te maken 

met deze organisatie. Hou het dan ook steeds samen met het organigram bij de hand!  

I. Doelstellingen & Principes  

Men moet de juiste verwachtingen hebben: als je kippen hebt, mag je immers ook niet gaan 

verwachten dat ze melk geven. Wat de VN betreft, vinden we dat terug in artikel 1 & 2: 

doelstellingen en beginselen. Merk op dat 2.7 stelt dat er geen verplichting is om zaken te 

beslechten binnen het kader van het VN-handvest; net als in de Volkenbond blijven staten de 

hoogste rol behouden. Toegepast op de case van de Falklandeilanden zien we een conflict 

tussen Groot-Brittannië en Argentinië m.b.t. energiebronnen en symbolische 

machtsontplooiing: het was een cadeautje van de Spanjaarden aan de Argentijnen, maar werd 

bezet door de Britten. In 1982 komt er een crisis wanneer een Argentijnse aanval plaatsvindt 

onder leiding van Galtieri, Thatcher komt als overwinnares uit de strijd. In 2012 was er weer 

een crisisje, wanneer die oorlog herdacht werd en prins William er gestationeerd werd. Beide 

staten claimden hun gelijk op basis van het VN-handvest… In 2013 heeft een referendum dan 

de Britse soevereiniteit bevestigd.  

II. Lidmaatschap  

 De VN telt 193 leden; de criteria zijn zeer eenvoudig, iedereen is welkom. De Algemene 

Vergadering beslist met 2/3e meerderheid over lidmaatschap op aanbeveling van de 

Veiligheidsraad. De Palestijnen zijn al een tijdje aan het wenen om nr. 194 te worden. Ze zijn 

onafhankelijk sinds 1988, toen Arafat dat uitriep. Een land is echter pas een staat als het erkend 

wordt door anderen (bilateraal), momenteel is dat het geval door 137 anderen, waaronder 

Zweden het enige EU-land is. Hun lidmaatschapsaanvraag loopt sinds 2011, voordien waren 

zij reeds waarnemend lid. De context van deze controverse is een Brits verhaal: zij hadden het 

gebied drie keer aan anderen gegeven. In 1915 aan de Arabieren, in 1916 volgens Sykes-Picot 

aan de Fransen & Britten en in 1917 cf. de Balfour Declaration aan de joden (vandaag nog 

steeds opwinding bij Abbas!) In de periode tussen 1920 en 1948 valt het gebied onder Brits 

mandaat. Men komt tot een tweestatenoplossing in ’48. Palestina ijvert nu voor drie mogelijke 

uitwegen: ofwel de waarnemersstatus omzetten in lidmaatschap (geblokkeerd) ofwel 

lidmaatschap van gespecialiseerde organen zoals UNESCO en het internationaal strafhof 

(moeilijk!) ofwel een upgrade van hun waarnemersstatus, zo mogen ze zich sinds kort State of 
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Palestine heten. In de actualiteit zagen we op de begrafenis van Perez ook een handdruk tussen 

Abbas en Netanyahu.  

5 oktober  

III. Algemene Vergadering  

De Algemene Vergadering is de ultieme uiting van de VN (+), maar tegelijk de plek waar alles 

van de VN fout gaat, i.e. de VN als ‘praatbarrak’ (-). Het lidmaatschap en de stemprocedures 

binnen dit orgaan zijn gebaseerd op universalisme & soevereine gelijkheid: de leden zijn alle 

leden van de VN, met één stem per lid en gewone meerderheid (2/3e in belangrijke zaken). We 

zien echter een verschil tussen theorie & praktijk: het lidmaatschap wordt geschorst bij een 

significante achterstand van de financiële bijdrage en de besluitvorming gebeurt vaak in 

blokpolitiek (N/Z, O/W, religie), ook de meerderheid wordt niet zo vaak toegepast, men streeft 

eerder naar consensus. Ondanks het feit dat de AV vaak aanzien wordt als een praatbarak, heeft 

het meer functies dan de mensen denken: een niet-bindende forumfunctie en een bindende 

administratieve functie. Het eerste is een heel breed mandaat (o.a. aanbevelingen, studies 

bestellen…) en volgt in theorie een niet-parallelle behandeling met de dossiers van de 

Veiligheidsraad; de administratieve functie heeft betrekking op de begroting, verkiezingen en 

amendementen. De werking van de AV is terug te vinden in het handvest en het huishoudelijk 

regelement: er zijn zittingen, plenaire vergaderingen en 6 functionele commissies; de AV kent 

een roterend voorzitterschap. In navolging van de Korea-Oorlog en de lege stoel van Rusland 

in de veiligheidsraad, schreef men resolutie 377 Uniting for Peace uit, wat inhoudt dat de AV 

in dergelijk geval aanbevelingen mag doen over materie die normaliter op de veiligheidsraad 

moet worden behandeld. Na het einde van de Koude Oorlog vond een hervorming binnen de 

AV plaats: de hoogdagen in het kader van resolutie 377 waren voorbij en de veiligheidsraad 

werd geheractiveerd, ook het secretariaat kreeg een sterkere rol. Vandaag speelt nog steeds een 

revitalisering: het Noorden vindt de gang van zaken oké, terwijl het Zuiden de AV wil 

hervormen, gezien hun ondervertegenwoordiging in de Veiligheidsraad. Ook duiken nieuwe 

breuklijnen op, denk maar aan religie (islam vs. ?).  

IV. Veiligheidsraad  

De Veiligheidsraad is de hoofdverantwoordelijke voor internationale vrede & veiligheid, zij is 

beperkter in omvang. Dit kleine aantal moet ervoor zorgen dat een daadkrachtig, snel optreden 

mogelijk is. Bovendien speelt de oorlogservaring hier mee: men wist wie wat kon. Er zijn 15 
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leden: 5 vaste (China, Fra, Rus, UK, US) en 10 variabele voor 2 jaar (5 + 5) geselecteerd op 

basis van verschillende criteria i.e. bijdrage aan peacekeeping & geografische spreiding. Ook 

worden soms niet-leden uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld België inzake terrorisme. Men 

behandelt op de Veiligheidsraad twee thema’s: procedurele kwesties (9/15 stemmen nodig) en 

substantiële kwesties (9/15 nodig, inclusief de 5 vaste, het zgn. ‘vetorecht’). Merk op we 

spreken van twee ‘soorten’ veto’s: double veto i.e. de vijf vaste beslissen of iets procedureel 

dan wel substantieel is. Hidden veto: het echte werk gebeurt achter de schermen, altijd de 

retorische manier om het veto uit te spreken. In de praktijk gebeurt dit zeer informeel en gaat 

men concentrisch te werk: VS + Fr/VK + Ch/Ru + niet-permanente. Er is ook altijd een 

stoelendans voor de zitjes per groep: in de West-Europese groep zijn er bijvoorbeeld 3 

kandidaten voor 2 vacante plekken. De Zweden hebben het snel gehaald (zij hebben Palestina 

erkend). Nederland en Italië hebben het andere zitje verdeeld in het kader van de Brexit nl. de 

gedachte van unity.  

Quid EU? 

Op de AV is er een EU-vertegenwoordiger met spreekrecht, bovendien verdedigen de staten er 

EU-belangen zoals afgesproken in het verdrag van Lissabon. In de VR daarentegen zitten de 

EU-landen verspreid in 3 groepen!2 In de VR primeert de globale rol sowieso op de regionale 

rol. Het probleem dat zich nu stelt is dat Europa de Britten verliest door de Brexit. Bovendien 

kunnen de permanente leden meer en worden de kleintjes eerder aanzien als ‘toeristen’: zij 

hebben niet de expertise (jarenlange ervaring) en een veel kleinere staf-capaciteit.  

Waarom een zitje in de VR? 

De VR is de hoofdverantwoordelijke internationale vrede & veiligheid: zij bepalen (1) de 

status-quo en (2) de instrumenten. Merk hierbij op dat het recht op zelfverdediging blijft bestaan 

en landen perfect kunnen werken buiten het VN-kader. Ook verschilt de theorie vaak van de 

praktijk. Het voordeel van permanent lidmaatschap is een grotere invloed en een institutioneel 

geheugen. Een niet-permanent lid heeft een beperkte invloed, maar krijgt wel voorzitterschap 

toebedeeld van subsidiaire organen én krijgt financiële voordelen. Praktisch moet de VR 

continu kunnen functioneren, daarom zijn vergaderingen op locatie toegelaten; het 

voorzitterschap roteert maandelijks volgens alfabet.  

                                                 
2 Cyprus behoort tot de Aziatische groep.  
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Dringt een hervorming zich op, omdat de wereld veranderd is? Het concept van vijf vaste leden 

is een ver verleden en niet langer legitiem. De zgn. Article 24 Crisis: de VR is niet meer effectief 

als hoogste orgaan. Een hervorming moet echter altijd langs de 5 permanente leden passeren, 

het zgn. lock-in effect, zij zitten vast gebetonneerd. Er vond al drie keer een succesvolle 

amendering plaats in onafhankelijke context (zgn. VN-update): VR en 2x ECOSOC. Er is 

echter veel meer falen! Nuance: het gaat om een evolutionair proces i.p.v. een revolutie. De 

hervorming gaat bovendien om meer dan louter lidmaatschap of de hervorming van de VR. 

Informele groepsvorming kan hier ev. een oplossing bieden (cf. infra).  

Instrumenten van de VR 

Het uitgangspunt (hfdst. 6) is een vreedzame regeling van geschillen. De uitzondering hierop 

(hfdst. 7) is een bedreiging of verbreking van de vrede of agressie, dan zijn er militaire & niet-

militaire instrumenten om te hanteren. Dit moet genuanceerd worden: de VR heeft geen eigen 

leger en moet dus vertrouwen op de leden. Ook bestaat er geen VN-commando, daar was over 

nagedacht, maar het kwam er nooit onder druk van de permanente leden. Zo is de grens tussen 

N-& Z-Korea niet van de VN uit afgezet; het gaat om Amerikanen en niet om VN-

blauwhelmen. Peacekeeping tot slot kan enkel plaatsvinden als er een vredesakkoord is en er 

aan volgende drie criteria voldaan is: instemming van de partijen, onafhankelijke opstelling en 

geen gebruik van geweld. Er is een evolutie van traditioneel naar modern (wordt complexer), 

maar sommige langlopende missies blijven traditioneel (bv. de Golan). De motieven hiervoor 

zijn veelal geld en een ander spectrum van redenen.  

10 oktober 

Niet-militaire sancties (artikel 41)3 

Deze zijn vaak in verouderde taal weergegeven en gedefinieerd op een niet-exhaustieve manier, 

i.e. tussen oorlog & woorden. Bovendien is er een resem bijkomende artikelen die hierrond 

zweven, zo kan de EU implementeren voor alle lidstaten en bestaan er subsidiaire organen als 

hulporganen met hun eigen sanctie-experten. Als we het overzicht van sancties erbij nemen, 

merken we dat er tijdens de Koude Oorlog quasi geen waren, gezien de VR geblokkeerd was. 

Vanaf het begin van de jaren ’90 worden landen vooral gestraft, recentelijk gaat men zich meer 

focussen op individuen. Er is dus een kwantitatieve (meer na KO) en kwalitatieve (naar 

slimme en gerichte sancties) verandering. Oorspronkelijk was de idee het land hard te treffen, 

                                                 
3 De artikelen uit het handvest zijn belangrijk; de internationale media verwijst vaak naar de nummering.  
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zodat de bevolking in opstand zou komen tegen dictators. Dit leidde echter in vele gevallen (bv. 

Haïti) tot een humanitaire crisis. In de praktijk kunnen ook autonome sancties opgelegd worden, 

zoals bv. de EU en de VS – elk afzonderlijk – in Syrië.  

V. Secretaris-Generaal  

De nieuwe Secretaris-Generaal van de VN is A. Guterres. Het Secretariaat is vaag gedefinieerd 

in het handvest van de VN, bovendien staat de Secretaris-Generaal niet op het organigram, 

hoewel hij de hoogste is van een hoofdorgaan. Het Secretariaat moet autonoom zijn en niet het 

standpunt van de eigen lidstaat verdedigen. De criteria om toegelaten te worden zijn 

omvangrijk: doelmatigheid, bekwaamheid, integriteit en geografie. Merk op dat de groep 

Westerse & overige landen oververtegenwoordigd is. De AV benoemt op advies van de VR de 

Secretaris-Generaal. Dit gebeurt volgens geografische rotatie, normaal moest nu een Oost-

Europeaan komen, doch heeft men een Portugees gekozen. De permanente 5 mogen nooit de 

SG leveren, zijn mandaat duurt 2 x 5j. Zijn takenpakket bestaat uit zaken aanbrengen; we 

onderscheiden twee types: ofwel een secretaris, ofwel een generaal. Afhankelijk van de SG 

neemt de VN immers een andere rol aan: zij is agent (zoekt de limieten op) of zij is actor (doet 

wat haar strikt is opgedragen i.e. binnen de lijntjes kleuren). De financiën bestaan uit een 

gewoon budget en een peacekeeping budget en wordt getrokken uit twee bijdrages: verplicht 

(BNP + andere factoren [plafonnering!]) en vrijwillig.  

VI. Trustschapsraad  

Deze raad slaapt en is de echo van een idee uit het verleden. Het ging om de internationale 

administratie van 11 gebieden in afwachting van zelfbestuur. Sinds 1994 (Palau) is de raad 

uitgedoofd. Er is vaak vraag naar hervorming of afschaffing, maar het is onmogelijk cf. wat we 

reeds zagen over amenderingen. Men is geëvolueerd van voogdij naar begeleiding.  

VII. Internationaal gerechtshof (Den Haag)  

 ICC: International Criminal Court (Strafhof): statuut van Rome (2002), onafhankelijk 

van de VN! Vier misdaden nl. genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en 

agressie, gepleegd na 2002. Dit is altijd een zgn. Last Resort.  

 STL: Special Tribunal for Lebanon.  

 ICTY: Joegoslaviëtribunaal, ad hoc tribunaal cf. resolutie in ’93, hoofdorgaan.  

 ICJ: International Court of Justice: i/h handvest + bijlage; 15 onafhankelijke rechters 

voor 9 jaar, gekozen door de AV en VR. Dit heeft twee functies:  



 

11 

o Rechtspraak interstatelijke geschillen: op verzoek van staten (contentious cases).  

o Juridische adviezen (advisory proceedings) op verzoek van VN-organen. 

Bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van de onafhankelijkheid van Kosovo (2010).  

 Merk op: de werking van al deze gerechtshoven is zéér politiek!  

12 oktober  

Gastcollege: De Congo-Crisis (Prof. Dr. E. Gerard)  

Deze crisis strekt zich uit van 1960 tot 1964, wij behandelen het eerste dat uitmondt in de moord 

op Lumumba. Het lijkt een Belgische story, maar zoals zal blijken uit deze historische 

uiteenzetting is het een internationale storm gedurende de Koude Oorlog.  

Op 13/02/1961 maakt de Katangese minister Munongo bekend dat Lumumba is ontsnapt en 

gedood door dorpelingen. Hij is provocatief tegenover de pers en zegt: On nous accusera de les 

avoir assassinés. Je reponds: “Prouvez-le!” Dezelfde dag nog komt de veiligheidsraad van de 

VN samen, die toen nog bestond uit 11 leden. Het zal een kritiek moment worden voor de VN, 

die op dat moment 15 jaar bestond. Voor 40 jaar zal een schaduw blijven handen over de dood 

van Lumumba: VN-onderzoek uit ’61 biedt geen bevredigend antwoord door onvoldoende 

medewerking van België & Katanga. De Amerikaanse Senaat ontdekt in ’75 in de nadagen van 

het Watergate schandaal, waarbij de CIA haar archieven moest openen om het vertrouwen terug 

te krijgen twee rapporten om buitenlandse leiders te liquideren m.n. Castro & Lumumba.4 Dit 

biedt hoe dan ook geen duidelijk antwoord. In ’92 wankelt de troon van Mubutu gezien de VS 

hem niet langer ondersteunt zoals ze deden tijdens de Koude Oorlog. Een Conférence nationale 

souvereine onderzoekt de dood, maar biedt opnieuw geen bevredigend antwoord. In 2000 volgt 

een Belgisch parlementair onderzoek na de publicatie van het ophefmakend boek Moord op 

Lumumba (1999), dat beweert dat de Belgische regering onder G. Eyskens de moord had 

beraamd.  

De onafhankelijkheid van Congo was beslist in januari 1960 en zou in voege treden op 30 

juni van datzelfde jaar. Dit is ondoordacht dekolonisatiebeleid, maar in hetzelfde jaar worden 

in Afrika vele landen onafhankelijk. Er is een haastige voorbereiding met snelle verkiezingen, 

waarbij de partij van Lumumba (MNC: Mouvement national de Congo) het tot verbazing van 

de Belgen haalt. Kasa-Vubu, een leider van een etnische groepering (Abako) wordt president.5 

                                                 
4 Merk op dat Nixon reeds was opgestapt om een Empeacment procedure te vermijden.  
5 Abako: bas-Congo.  
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De kolonie was voor België vooral van economisch belang: de derde grootste koperproducent 

van de wereld (in die tijd) was ginder gevestigd. Ook leefden 80.000 Belgen in Congo, waarvan 

10.000 ambtenaren. De jonge republiek kende verschillende problemen: er was geen nationaal 

gevoel, gezien het land ontstaan was uit een willekeurige indeling. Ook bestond er geen 

Congolese elite, er werd immers geen hoger onderwijs ingericht: minder dan 10 Congolezen 

waren universitair, ook bevonden er zich geen Afrikaanse ambtenaren noch officieren in de 

hogere kaders. De politieke instellingen waren een kopie van België: een instabiel 

partijlandschap in een land dat geen parlementair-democratische traditie kent. Met het mes op 

de keel tekent Congo op 29 juni 1960 het vrienschaps- en bijstandsverdrag met België. De 

blanke ambtenaren en officieren konden zo blijven, men spreekt vaak over neokolonialisme. 

Op 30 juni in Kinshasa is Lumumba de ongevraagde 3e spreker en hij verkondigt: “We maken 

een einde aan 80 jaar slavernij.” Koning Boudewijn daarentegen verheerlijkt Leopold als “de 

beschaver van Congo.” Van meet af aan zit er dus een duidelijke kink in de kabel…  

De Congo-crisis begint enkele dagen later: op 5 juli begint de Force Publique te muiten. Alles 

bleef immers hetzelfde voor de soldaten, er ontstond onderling Congolees wantrouwen, omdat 

sommige klassen wel profiteerden van de nieuwe situatie. De blanke exodus begint op 8 juli. 

Op 11 juli scheurt de rijke provincie Katanga zich af, hun leider Tshombe verklaart dat 

Lumumba een communist is. In amper veertien dagen tijd verliest Lumumba controle over het 

leger, de inkomsten en administratie. Even later scheidt nog een stukje (rijk aan diamanten) 

zich af van Congo. België reageert met een grootscheepse militaire interventie: 10.000 troepen 

(grootste aantal sinds WO II) om ‘de orde te herstellen’.6 Ze steunen Lumumba niet, omdat ze 

er geen vertrouwen in hebben geven de facto erkenning aan Katanga, omdat Tshombe wel nog 

open was tegen de Belgen. Hun motief en perspectief is de val van de regering Lumumba. Als 

reactie klopt Lumumba aan bij de VN omwille van Belgische agressie, cf. verdrag konden ze 

enkel ingrijpen met zijn toestemming. Hij verbreekt bovendien alle diplomatieke betrekkingen 

met België. De VN-Veiligheidsraad vaardigt drie resoluties uit: (1) de terugtrekking van de 

Belgische soldaten, (2) het sturen van 20.000 blauwhelmen (3) ONUC (Organisation des 

Nations Unies au Congo). De Verenigde Staten steunen de VN-operatie om de Sovjet-Unie 

uit Congo te houden, dit werd beslist door president Eisenhouwer (die einde termijn was en snel 

opgevolgd zou worden door Kennedy).  

                                                 
6 Is zoiets wel gewenst in een soeverein land?!  
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De belangrijkste figuur in deze ontwikkelingen is VN-Secretaris-Generaal Dag 

Hammerskjöld: hij kwam om in een vliegtuigcrash toen hij ging onderhandelen in nasleep van 

de Congo-crisis. Kort na zijn dood werd zijn spiritueel dagboek gepubliceerd; hij gold min of 

meer als een ‘Heilige’. Merk op dat de VN hier wel geweld gebruikt om de secessie van Katanga 

te beëindigen. Hammerskjöld verwierf een stevige reputatie na de afhandeling van o.a. de Suez-

crisis. Hij zag een nieuwe toekomst voor de VN: voorbij de twee grote blokken en beschouwde 

de Congo-crisis als een testcase. Bovendien speelde er een spanning tussen de Europese 

mogendheden en de VS m.b.t. het dekolonisatievraagstuk. O.m. België geraakt hierdoor in 

conflict met de VN en de VS. De ambities van Hammerskjöld leiden tot breuken met Lumumba, 

die de VN had opgeroepen om een tweevoudige reden nl. de Belgen buiten en Katanga 

terugkrijgen. Hammerskjöld wil echter Katanga niet binnenvallen omwille van economische 

belangen en de complexiteit van de Belgische situatie aldaar. Het is volgens hem dan ook een 

interne kwestie. Lumumba dreigt hierop de VN buiten te zetten (verloor zelf controle over het 

land!). Hij probeert bovendien met het Congolese ‘leger’ (na muiterij een onsamenhangende 

troep) en logistieke steun van de Sovjet-Unie de secessie zelf ongedaan te maken. Dit is de 

stap te ver! Er gaan stemmen op om Lumumba te ‘elimineren’: Hammerskjöld wil hem 

kortwieken en Eisenhouwer vreest dat het failliet van de VN-operatie de deur open heeft gezet 

voor de Sovjet-Unie, bovendien staat hij onder druk door zijn NAVO-bondgenoten. Is 

Lumumba een communist? Hij krijgt het verwijt naar zijn hoofd geslingerd vanaf juli, hoewel 

hij niets kent van Marx en zichzelf een nationalist noemt. Het lijkt eerder dat niet kiezen voor 

het Westen in die tijd communisme impliceert; denken in de trend “Wie mijn vriend niet is, is 

mijn vijand.” 

Op 5 september vindt een staatsgreep plaats: Kasa-Vubu (de ceremoniële president) kondigt 

het ontslag van Lumumba aan en duidt Ileo aan als opvolger. Het vreemde is dat Lumumba niet 

was ingelicht, vandaar coup d’état. Hammerskjöld was vooraf wel op de hoogte, de VN sluit 

alle vliegvelden en het radiostation van Leopoldstad (mislukt!). Nochtans werd er op de VR 

verklaard dat de VN geen partij had gekozen… Lumumbu zet op zijn beurt Kasa-Vubu af (ook 

via de radio!) en doet hem af als ‘marionet’; hij heeft de steun van het parlement. Er komt een 

situatie met twee regeringen: chaos!  

Op 14 september grijpt kolonel Mobutu de macht: hij neutraliseert via de radio de twee 

tegenstanders en roept ‘de studenten’ op om het land te besturen. België geeft grondwettelijk 

advies aan Kasa-Vubu (motie etc.) en ging Lumumba arresteren gezien hij een rebel was 

geworden. Ze steunen Mobutu indien hij Lumumba zou vervolgen en verzetten zich tegen de 
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samenroeping van het Congolese parlement. Tot slot sturen zij een huurmoordenaar… De VS 

heeft een gelijkaardige houding: de CIA steunt Mobutu zodat hij zijn troepen zou kunnen 

organiseren, ook zij sturen aan op de arrestatie van Lumumba.  

De VN komt onder vuur te liggen: Chrutsjev valt Hammerskjöld aan en beticht hem van 

partijdigheid. De repliek toont echter aan dat de AV achter zijn SG staat. Het gevolg is een 

switch in diens houding: Lumumba wordt in zijn residentie beschermd door een vaste gordel 

VN soldaten, maar bedreigd door een tweede gordel Mobutu soldaten. België wordt geviseerd, 

maar dreigt zelf uit de VN op te stappen. In de VN woedt een strijd tussen de twee regeringen 

die erkend willen worden: de AV kiest voor de delegatie van Kasa-Vubu (na lobbywerk van de 

VS). Lumumba ontsnapt uit zijn residentie op 27 november en trekt naar Kinshasa, alwaar zijn 

sympathisanten zich ophielden. Mobutu’s soldaten slagen er echter in hem te arresteren op zijn 

tocht!7 De VN is erbij als hij gearresteerd wordt, maar grijpt niet in, omdat hij zich buiten zijn 

residentie bevond. Lumumba blijft een bedreiging gezien het succes van zijn aanhangers in 

Congo (Stanleystad) en de steun van verschillende Afro-Aziatische landjes. Men (België & VS) 

stuurt aan op een samenwerking met de gematigden tegen de lumumbisten. Er bestaat vrees dat 

Lumumba zal vrijkomen, daarom wordt hij overgeplaatst naar Katanga. Op 17 januari ’61 is 

hij dood…  

Besluit: internationale politiek is niet enkel wat we zien; het gaat vooral ook om covert 

operations. De Congo-crisis heeft een grote rol van betekenis voor de VN: ONVC-operatie als 

mislukking die meer chaos teweeg bracht en een secessie die met geweld ongedaan werd 

gemaakt. Wat met peacekeeping en neutraliteit in dit verhaal van burgeroorlogen?  

17 oktober  

VIII. Economische en sociale zaken binnen de VN 

De VN heeft in tegenstelling tot de Volkenbond ook aandacht voor economische en sociale 

aspecten. Zo handelt hfdst. 9 over stabiliteit en welzijn! In hoofdstuk 10 gaat het over 

ECOSOC: het lidmaatschap wordt bepaald door regionale en financiële parameters, de 54 

leden worden voor 3 jaar aangeduid door de AV. Dit orgaan heeft een brede agenda: een kluwen 

van commissies, hoewel dat in de praktijk resulteert in beperkte daadkracht en een eerder 

adviserende functie. De pijnpunten zijn dan ook een functionele overlap met een concurrent 

binnen de VN (de mensenrechtenraad).  

                                                 
7 Lumumba hield overal waar hij kwam redevoeringen en werd onthaald door het volk…  
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Een gespecialiseerd orgaan is niet hetzelfde als een internationale organisatie: beide worden 

wel opgericht door regeringen. In theorie (handvest) is het een mooi verhaal nl. de VN die kan 

coördineren, in praktijk zijn deze organisaties echter zeer autonoom: ‘zusters vs. nichten’.  

Bretton Woods  

Twee leidende figuren: White & Keynes legden er de basis voor de Wereldbank en het IMF. 

Zij realiseerden twee organisaties (waar men er 3 wou, ook ITO [WTO]) & twee principes (die 

vandaag een negatieve bijklank hebben, want ze hebben een keerzijde). De twee organisaties:  

1. Internationale bank voor Wederopbouw & Ontwikkeling: de focus ligt op wederopbouw 

(maar kort daarna kwam het Marshall plan…)  hoofdfunctie = leningen.  

2. Internationaal Monetair Fonds: focus op financiële samenwerking + toezicht op de 

internationale monetaire stabiliteit.  

De twee principes:  

1. Indirecte goudstandaard (veel vertrouwen in de VS); dit kent een kentering tijdens de 

Vietnamperiode!  

2. Washington Consensus: ‘neoliberale’ visie op ontwikkeling i.e. kaart trekken van de 

vrije markt, maar dit is een foute betekenis geven aan de term, ook een sterke regering 

nodig! Vandaar de ‘coockie culter approach’: de strop van condities wordt keihard 

aangespannen.  

Merk op: de IMF en de Wereldbank zijn de laatste jaren hervormd onder druk van BRICS & 

armere landen. Ze bevinden zich allemaal onder één paraplu: de VN. 

Wereldbankgroep 

Aan het hoofd staat Mr. Kim; de Wereldbank telt vijf geledingen met verschillend aantal leden, 

budget en beslissingen. Het lidmaatschap is conditioneel: men moet lid zijn van het IMF en 

zich ‘inkopen’ i.e. aandelen op basis van je economie. Dit bepaalt meteen het gewicht van de 

stem. Er zijn twee raden: de raad van gouverneurs (strategische leiding, 1/land) delegeert de 

dagelijkse leiding naar de RvB (25 zitjes). De Wereldbank kent leningen toe in twee vormen: 

zgn. ‘hard’ en ‘zacht’. Harde leningen zijn Reconstruction & Development, zachte daarentegen 

staan voor de IDA (International Development Association).  
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19 oktober  

Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) 

Dit is een universele organisatie in de economische sfeer (zgn. low politics); alles wat hiervoor 

behandeld werd situeert zich in de politiek/juridische sfeer (zgn. high politics). Het gaat om 

economische samenwerking in de brede zin van het woord. Het vertrekpunt van de IMF is 

Articles of Agreement. Merk op dat het IMF geen bank is, wel een fonds i.e. een doorgeefluik 

van landen die munten in overvloed hebben naar landen die munten nodig hebben.  

Het IMF is gevestigd in Washington, aan het hoofd staat een Europeaan. De mening van de VS 

weegt er waar door. Het is een eerder Westerse organisatie die focust op financiële stabiliteit 

(na de ervaring van de jaren ’30). Een beschrijving van ‘stabiliteit’ kan gevonden worden in de 

Articles of Agreement nl. een stabiel monetair systeem waarborgen en ervoor zorgen dat 

crisissen niet lang duren. Landen gaan aankloppen als ze een tekort hebben aan middelen bv. 

import > export.  

Oorspronkelijk telde het IMF 29 leden (navolging Bretton Woods), tegenwoordig zijn dat er 

189. Er is een raad van bestuurders die beslist over lidmaatschap, landen moeten zich inkopen 

volgens hun normen (afhankelijk van de economische capaciteit). De gevraagde bijdrage is het 

quotum, uitgedrukt in zgn. SDR’s i.e. special drawing rights. Hoe meer geld, hoe zwaarder je 

weegt op de beslissing. Recentelijk is dit systeem hervorm om meer gewicht te geven aan de 

G20 landen. Dit quotum heeft een drievoudige functie: het is een bijdrage, bepaalt je 

stemgewicht en je trekkingsrecht. Dit is hoeveel je er zelf ooit zou kunnen uittrekken, als je 

problemen hebt met je betalingsbalans. Het quotum dient betaald te worden als driekwart in de 

eigen munt en een kwart met ‘sterke’ munten. Het wordt berekend met een formule van vijf 

economische variabelen. Merk op, dit is in theorie zo, in de praktijk spelen ook politieke criteria 

mee! Om een wijziging door te voeren is 85% van de stemmen nodig, maar sommige landen 

hebben meer dan 15% van de stemmen (i.e. verdoken veto!) 

Quid SDR? Dit is ontstaan omdat het Bretton Woods systeem niet langer vol te houden was. 

Men heeft dan maar een artificiële munt gecreëerd om de vaste wisselkoersen te ondersteunen. 

Vandaag is dit een korfmunt nl. de waarde van vijf munten samennemen (€, $, £, yen, renmidi). 

De organisatie en management zijn te vergelijken met de Wereldbank: een raad van 

gouverneurs delegeert aan de raad van bestuur. Merk op dat door recente hervormingen onder 

impuls van de G20 België zijn vast zitje is verloren ten nadele van een alternerend zitje. Bij de 
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hervormingen lag de klemtoon op macht: quota & zitjes. Het gaat om ‘regulier’ vs. 

‘occasioneel’ i.e. zgn. ‘pakketten’, een aanpassing aan nieuwe machtsverhoudingen.  

Het IMF heeft een drievoudige activiteit: het is een dokter die preventief toeziet op de 

internationale monetaire stabiliteit. Daarnaast is het ook brandweerman die leningen verstrekt 

bij problemen met de betalingsbalans. Tot slot is het ook een coach die helpt capaciteit op te 

bouwen. Wat de case België betreft, zijn de major challenges die uit de toezichtsfunctie kwamen 

nog steeds aanwezig (oei). Strikt genomen is het product van die functie echter niet bindend, 

maar in de praktijk is er wel veel peer pressure. De leningen die het IMF verstrekt, zijn steeds 

gekoppeld aan hervormingen. Het IMF is echter geen strop, maar een ‘kussen’ i.e. een weg 

terug i.p.v. een land tegen de muur te laten lopen. Dit gebeurt via het doorgeefluik. Waarom 

zou je dan als land de hervormingen dulden en niet ergens anders gaan lenen? De interesten 

zouden veel te hoog zijn op de internationale markten, omdat niemand je nog vertrouwt. Het 

probleem is dat het IMF te veel focust op leningen en de andere functies verwaarloost. Dit zien 

we in het rapport naar aanleiding van de financiële crisis (2008). Recentelijk zijn meer leningen 

toegekend aan Europese landen, vandaar de toename in media-aandacht. Er is een minder aantal 

leningen, maar de hoeveelheid geld is enorm toegenomen!  

24 oktober  

World Trade Organisation (WTO)  

In oktober ’47 is er GATT, hetzelfde jaar als de conferentie op Cuba, maar dat akkoord wordt 

niet geratificeerd door de VS. Bretton Woods 3 zou dan de International Trade Organization 

worden: de ratificatie van het Havana akkoord faalt echter! Het zijspoor – de GATT – wordt 

het hoofdspoor, i.e. een akkoord van een kleinere groep landen. Het WTO wordt opgericht als 

resultaat van de Uruguay Ronde (’95). Merk op dat de EU en Canada vragende partij waren; 

er was te veel protectionisme in een veranderende wereld. Het WTO is geen onderdeel van de 

VN! Het vindt zijn hoofdkwartier in Genève met de Braziliaan Azevedo aan het hoofd.  

De organisatie heeft het moeilijk: bilaterale akkoorden gelden als alternatief (maar in de 

praktijk is ook dat moeilijk). Het eerste grote succes was Bali 2013, Trade Facilitating 

Agreement: een multilateraal (of universeel) akkoord.  

Het WTO kent verschillende functies (wat het doet) & principes (mindset, specifieke ‘bril). De 

functies zijn terug te vinden in het oprichtingsverdrag nl. WTO als institutioneel kader met 

drie basisprincipes i.e. goederen, diensten en trips. De vier functies zijn administratie van 
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nieuwe regels, geschillenbeslechting, monitoring en bijstand & training. Haar principes zijn 

none discriminatie (inzake behandeling producten), wederkerigheid, transparantie, vangnetten 

& afdwinging. De uitzonderingen op de none discriminatie zijn douane-unies en regionale 

vrijhandelszones.  

Het WTO telt 161 leden, waarbij geldt 1 land, 1 stem. Er is geen delegatie naar de bestuursraad, 

men werkt met een zgn. green room. Dit is een symbool voor gelijkheid op vlak van 

vertegenwoordiging en besluitvorming. In de praktijk is er wel ongelijkheid, want landen die 

groot zijn, hebben over het algemeen meer te zeggen. Een illustratie is net dit green room: een 

klein groepje belangrijke landen ging naar een apart lokaaltje om informeel te onderhandelen 

(voorakkoorden) tijdens de Uruguay-ronde. Er zijn niet enkel landen lid, maar ook entiteiten 

zoals de EU. Het lidmaatschap aanvragen gebeurt door middel van een bilateraal proces: de 

bilaterale gesprekken moeten vervolgens multilateraal vertaald worden. De onderhandelingen 

rond China liepen bijvoorbeeld 12 jaar, ze zijn pas toegetreden in 2001. De grote vraag is wat 

ze gaan doen na 15 jaar lidmaatschap, gezien ze zich ondertussen moeten plooien naar 

wetgeving inzake o.m. anti-dumping. Ook de Brexit wekt vragen op: in principe moet het VK 

opnieuw toetreden tot het WTO met de gehele procedure als gevolg…  

Voor voorbeelden van geschillenbeslechting, zie slides. Het ILO, UNCTAD enz. zijn wél lid 

van de VN, het WTO niet.  

26 oktober  

Brics & Gx8 

BRIC(S) 

In strikte zin gaat het om een samenwerking tussen vijf landen (voor 2011: 4, BRIC). De term 

is gegeven door een Amerikaanse investeringsbank aan landen met een sterk economisch 

groeipotentieel. In ruime zin gaat het om groeimarkten, een verzamelterm voor landen die 

het goed doen. Vandaar allerlei varianten (cf. slide). In concreto: sinds 2003 is dit een gangbare 

term. Sinds 2006 gaat het over losse samenwerking, landen zetten zelf stapjes voorwaarts op 

basis van topontmoetingen. Sinds 2008 is er een stijging in samenwerking en in 2011 wordt 

BRICs dan BRICS. Wat de diversiteit betreft, vraagt men zich soms af of het gaat om 4 + 1 

(SA) of 1 (CH) + 4?  

                                                 
8 Deze entiteiten zijn niet terug te vinden op het organigram.  
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O’Neill stelt dat men nooit heeft gezegd dat de BRICS een politiek clubje moeten vormen, wel 

dat ze economisch gezien duwen en trekken aan een groot aantal zaken. Neem bijvoorbeeld de 

Wereldbank: er bestaat nu ook een soort Aziatisch alternatief nl. New Development Bank.  

GOA: landen spreken niet alleen over economische zaken, ook over politieke zaken. Vraag is 

hoe dit te verzoenen valt met het fenomeen van multipolariteit. Multilateralisme: samenwerking 

tussen drie of meerdere staten op basis van gemeenschappelijke principes. Dit is diffuus of 

specifiek; anno 2015 ad hoc multilateralisme i.e. in groepen werken. Multilateralisme is 

‘messy’ geworden, biedt een nieuw puzzelstukje in de al grote puzzel.  

Prantl, tabellen (cf. Hirschman): waarom duiken informele groepen op in de Veiligheidsraad? 

Er zijn drie motieven, gelinkt aan oplossingen voor problemen van formele organisaties:  

1. Exit: stappen uit problemen die gepaard gaan met VR (vb.: veto)  Power (macht aan 

andere dan de permanente 5 of permanente eenzaat i.e. de VS).  

2. Voice: stem geven aan landen zonder zitje in de VR (vb.: betrokken landen)  

Legitimacy.  

3. Loyalty: (complex) zorgen dat landen loyaal blijven aan de VN; ze willen er niet 

uitstappen  Incremental Change.  

Een illustratie is contactgroep Syrië, contactgroep Buthan, contactgroep piraterij (Somalië)…  

Gx 

Een kleine groep zocht een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem op een informele 

topontmoeting in ’73 naar aanleiding van o.m. de oliecrisis, Vietnam, Watergate… De G8 is 

het complexe web van allerlei actoren, de permanente realiteit die zich vaak achter de schermen 

afspeelt. De EU is hierbij een moeilijk geval! De G20 leeft op door de recente financiële crisis, 

maar is ontstaan door de Aziatische crisis van de jaren ’90. De G7 richt immers de G20 op in 

’99 onder leiderschap van Canada en de VS. het probleem van de G20 is dat het niet is omdat 

je een groep hebt met de 20 landen die het grootste economische potentieel hebben, dat ze 

daarom onderling niet verschillen; er is m.a.w. (te veel) diversiteit.  

De G20 heeft al meerdere dingen gerealiseerd: een exogene shock (financiële crisis maakt de 

G20 weer wakker), invloedrijke beslissingen (peer pressure) en als neveneffect een 

revitalisering / hervorming van het IMF. De belangrijkste uitdagingen zijn de lange termijn 

perspectieven (wat nu de crisis ‘bezworen’ is?), de representativiteit (sommige regio’s zijn 

afwezig) en de eventuele institutionalisering.  



 20 

31 oktober  

The UN Peacekeeping Operations – gastles Kolonel Pol Vanden Berghe  

Insteek van dit betoog: wat is peacekeeping en wat zijn de problemen hiermee enz.  

I. Strategische context  

Momenteel lopen er 16 operaties, in het totaal zijn dat er 69 sinds ’48. Men kan een beroep 

doen op 120.000 blauwhelmen: het is een burgerlijke organisatie, niet militair! Er zijn 

100.000 geüniformeerden (i.e. soldaten, politie), daarnaast sturen 123 van de 193 landen 

blauwhelmen uit. Merk op dat de grote troepenleveranciers tegenwoordig Bangladesh, 

Ethiopië, Nepal, Pakistan en India zijn, alwaar het vroeger de Europese landen (Frankrijk, Italië, 

UK, VS + Pakistan) waren die de dienst uitmaakten. Dit zorgt voor polarisatie binnen de VN: 

landen geven ‘bloed’ terwijl de EU landen enkel ‘geld’ geven… Het gevaar bestaat voor 

asymmetrische oorlogen: er zijn grote veranderingen in de omgeving!  

We onderscheiden twee soorten peacekeeping:  

1. Traditioneel: conflict tussen twee staten met lichte bewapening  blauwhelmen als 

buffer. Het is een militaire taak nl. mensen scheiden; hier gelden drie principes: 

onpartijdigheid, consent van het land en non-use of force.  

2. Modern: complex, multidimensionaal conflict (gewapende groeperingen). Diverse 

taken: niet enkel ontwapenen, ook de openbare sector heropbouwen etc. De drie 

principes blijven dezelfde.  

Waar en wanneer mag je tussenkomen met geweld? Enkele uitdagingen:  

 Grotere complexiteit en diversiteit. Is de bescherming van burgers bijvoorbeeld een taak 

voor de peacekeeper?  

 Zwak politiek land  welke vrede moet je bewaren?  

 Capaciteit in functie van de opdracht.  

 Consent is vaak een issue.  

 Financieel aspect (8 miljard te delen over lidstaten)  deelnemend land wordt volledig 

vergoed voor militaire peacekeeping operaties.  

 Partnerships (bv.: Afrikaanse Unie heeft ook troepen) + Europese landen niet bereid om 

deel te nemen.  

 Bescherming van burgers.  

 Technologie & innovatie; bv. UAV’s (unmanned aerial vehicle).  
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 Capaciteiten: verschillende perceptie in de Westerse (bataljon = 800 man met structuur) 

en niet-Westerse wereld (bataljon = 2000 man, chaos).  

II. Militaire aspecten  

Er is een hele resem mensen / organisaties bevoegd / betrokken bij VN-operaties op drie niveaus 

i.e. strategisch, operationeel en tactisch:  

 Departement politieke zaken (burgers!)  

 Departement Peacekeeping Operations: burgers & militairen plannen, politiedomein is 

meer en meer betrokken nl. ontwapenen en integreren in de maatschappij.9 

 Departement Field Support (logistiek): Command & Control nl. wie is bevoegd voor 

wat? De baas op het terrein (head of mission) is een burger, die bevelen moet geven 

aan militairen, dit is niet altijd evident. Onder hem staat een commandant van de politie 

en militaire commandant. Hij functioneert als special representative of the secretary-

general.  

 Departement Safety & Security  

 Office humanitaire zaken  

 Office legale zaken (!)  bijvoorbeeld alle bombardementen worden gescreend op 

collatoral damage enz.  

Het gaat om een paraplu van opdrachten, bijvoorbeeld ook “aids/HIV”, want alle internationale 

organisaties zitten samen bij de VN. Burgers beheren en beheersen het systeem van mission 

planning. Er zijn grenzen aan (bv.: geen Rwandezen naar Congo sturen, politieke belangen). 

De militairen leggen informele contacten op praktisch niveau. Een uitdaging is rapid 

deployment: luchtruim vrijgeven, UNSAS i.e. systeem van stand-by houden.  

III. Current Missions  

De C34 is een comité met 34 landen die peacekeeping beter wilden maken in de jaren ’60. 

Vandaag bestaat dit comité nog steeds, maar telt het 134 leden. In praktijk is er een polarisatie 

tussen de EU en de NAM (non allignment movement) landen. Verder zijn er blokken als Japan, 

USA en The Commons (Canada, Nieuw-Zeeland, Australië). Deze vijf groepen gaan de 

discussie aan: men gooit een tekst op tafel en bediscussieert die § per §; zeer eenvoudig en 

praktisch!  

                                                 
9 Kritische noot: structuren mooi naast elkaar, maar eigenlijk hebben ze hetzelfde doel. (burger & militair) 
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Een woordje over Syrië en Irak: dit moet gesitueerd worden tegen de achtergrond van de 

controverse tussen soennieten (vervanger van Mohammed wordt gekozen door zijn 

volgelingen) en sjiieten (vervanger blijft in de familie). Ook het Sykes-Pirot Agreement speelt 

een belangrijke rol. De burgeroorlog in Syrië start in 2012 met de Arabische Lente. Er wordt 

een waarnemersmissie gestuurd van de VN, toen de situatie nog zeer duidelijk was, i.e. overheid 

vs. oppositie. De missie wordt afgebroken, omdat het te gevaarlijk wordt en niet meer te 

overzien. Tegenwoordig zijn er 250 gewapende groeperingen met zgn. Warlords; ze lopen in 

elkaar over, een groot kluwen dat varieert van gematigd naar extreem. Eenieder heeft zijn eigen 

reden om te vechten… In reactie komen er verschillende initiatieven: VN-resoluties, 

Rusland/Egypte… Merk op dat Turkije/Qatar/Saudi-Arabië (soennieten) zich richten tegen 

Assad (sjiiet); zij leveren steun aan de ‘moderate’ oppositiegroeperingen. Het probleem is dat 

ze in feite niet weten waar hun steun terecht komt, gezien alles in elkaar overloopt. De reactie 

op dit politiek vacuüm (men wou regime doen vallen) is de vorming van IS in een grond voor 

terrorisme; ze kwamen vanuit Irak (sjiieten) met Amerikaanse materialen. Na een lange tijd 

komt een coalitie op de been: EU reageerde niet en Obama was geboeid, gezien hij geen 

buitenlandse problemen meer zou oplossen en zich had teruggetrokken uit Irak. Men grijpt in 

op verschillende domeinen:  

 Militair: nooit het doel, want lost niets op. Het is enkel een middel om druk te zetten, de 

oplossing moet uiteindelijk politiek zijn.  

 Counter-financiering: IS is rijk door olie, schuld van de internationale gemeenschap.  

 Counter-messaging: Social Media, gevolg: FTF (foreign terrorist fighter).  

 Stabilisatie: wie beheert/beheerst teruggewonnen gebieden? Vb.: Mosul: sjiieten of 

soennieten?  

Assad beseft dat hij Syrië niet meer kan controleren en focust zich daarom op Useful Syria i.e. 

Damaskus & Aleppo (symbolisch). Hij krijgt hiervoor bijstand van Rusland, Iran en de 

Hezbollah (sjiieten). Er is een grote rol weggelegd voor de Koerden, die de coalitie tegen IS 

steunen. In september 2015 vallen de Russen binnen, op uitnodiging van Assad. De reden 

hiervoor is dat de militaire balans was omgeslagen en de oppositie aan de winnende hand was. 

Dit zal een game changer blijken! De Russen grijpen in onder het mom tegen racisme (dit is 

larie en apekool, want de enige échte reden is een blijvende militaire aanwezigheid van Rusland 

veilig stellen). Merk op dat Rusland er wél wettelijk zit (want op uitnodiging) en de coalitie 

niet.  
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Er bestaat een controverse tussen Rusland & Turkije, omdat er een Russisch vliegtuig uit 

Turks luchtruim is geschoten. Het gevolg was een militaire build-up van Rusland, die tevens 

hun steun gaven aan de Koerden (die een haatrelatie hebben met de Turken). Er gingen ook 

geen Russische toeristen meer naar Turkije (sector stuikt ineen) en er volgden economische 

sancties. Ze groeien echter opnieuw naar elkaar toe omwille van economische redenen en 

energie. Op 24 augustus 2016 roept Turkije een IS-freezone uit tussen de twee Koerdische 

gebieden. Dit is niet legaal, omdat het de soevereiniteit van het land Syrië schendt, maar de 

Amerikanen hebben de Koerden en de Russen hebben het waarschijnlijk op een akkoordje 

gegooid. Vandaar dat er geen ophef overkomt en niemand zijn mond opendoet. Rest ons de 

vraag: wie zal dit gebied blijven behouden?  

Perspectieven: Mossul (Irak) & Rakka (hoofdkwartier IS @Syrië); Amerikanen en Koerden 

staan klaar, maar Turkije is tegen, omdat de Koerden ook ‘terroristen’ zijn…  

 

7 november  

Regionalisering  

Schreuer onderscheidt interne regionalisering (groepsvorming in de VN) van externe 

regionalisering (groepsvorming buiten de VN en de VN gaat samenwerken met die groep). 

Universalisme is het uitgangspunt van het VN handvest, in de praktijk zien we echter veel 

regionalisering en clustering. Denk maar aan de Afrikaanse Unie, Arabische Liga… cf. 

hoofdstuk VIII van het handvest. Ook intern komen alle VR-leden uit een groep. Een moeilijk 

geval hierbij is de EU: intern zijn de lidstaten versnipperd over drie regionale groepen, terwijl 

ze extern liever autonoom werken en dus niet als een hoofdstuk VIII-orgaan.  

Hoofdstuk VIII van het handvest zegt in theorie dat regionale actie m.b.t. het handhaven van 

de internationale vrede en veiligheid wordt geprefereerd, maar dat de VR machtiging moet 

geven en geïnformeerd moet zijn. In praktijk vindt echter een kantelmoment plaats sinds Ban 

Ki-moon: hij wou een minimalistische samenwerking, waarbij hij focuste op de Afrikaanse 

Unie. Voordien wou men de regionale organen immers maximaal benutten. Het was een 

nationalisatieoefening, die aanpassingen in de aanpak vereiste. Merk op dat externe 

regionalisering veel ruimer is dan hoofdstuk VIII!  
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I. De NAVO  

De NAVO heeft zichzelf vaak moeten heruitvinden in een periode van vrede; door de recente 

ontwikkelingen vanuit Rusland is het echter ‘back to basics’ en is de organisatie weer wakker. 

Het gaat enkel over verdedigen als collectief project! Is er (g)een nieuwe Koude Oorlog? Men 

vermijdt de terminologie, maar het lijkt alsof de initiatieven wel worden genomen.  

De historiek van de NAVO begint in ’47 met het verdrag van Duinkerken (FR & UK), in ’48 

met het verdrag van Brussel komt de Benelux aansluiten en nog een jaar later (’49) wordt ze 

trans-Atlantisch met het verdrag van Washington. Het gaat om collectieve defensie: één voor 

allen, allen voor één. Haar functies vinden we terug in het oprichtingsverdrag:  

 Artikel 4: overlegforum, sinds Turkije in het conflict met IS & Syrië zit vaak gebruikt.  

 Artikel 5: bijstand (= de ‘noodrem’) nog maar één keer gebruikt na 9/11 op 12 september 

2001; het kan aangewend worden na een gewapende aanval op minstens 1 lid.  

 Artikel 6: actieradius bijstand: op het grondgebied, maar ook manschappen (zee en 

lucht). In 2008 werd dit uitgebouwd naar cybersecurity.  

Na 9/11 kwam er een solidariteitsverklaring, maar de VS moest eerst bewijzen dat het een 

externe aanval was. Er volgden twee militaire acties: Eagle Assist (okt. 2001 – mei 2002, 

controle van het luchtruim) & Active Endeavour (sinds okt. 2001, controle Middellandse Zee). 

Wat met terrorisme in 2016? Frankrijk heeft artikel 5 niet ingeroepen; een belangrijke reden 

lijkt te zijn dat Parijs wilt inzetten op Europese defensie.  

In ’99 voert men het strategisch concept Out-of-Area in: troepen kunnen vanaf dan ook in een 

ander gebied dan NAVO-gebied gezet worden indien nodig. Op die manier gaat men actief zijn 

vanaf 2003 in Afghanistan. In 2010 onderscheidt men drie taken: (1) collectieve defensie, (2) 

crisismanagement & (3) coöperatieve veiligheid i.e. proliferatie, ontwapening… Het gevolg is 

een ander ledenbeleid: alle Europese democratieën met dezelfde waarden die hun 

verantwoordelijkheid willen opnemen, zijn welkom. Ook partnerschappen worden belangrijk: 

men onderneemt een poging om de paraplu zo breed mogelijk te trekken.  

Een nieuw lid kan toetreden bij unaniem akkoord van alle leden en dient trans-Atlantisch te 

blijven. Voorlopig zijn er 28 leden, Georgië en Oekraïne staan in de rij. De Fransen hebben 

een moeilijke relatie met de NAVO, in ’66 beslist de Gaulle Frankrijk terug te trekken uit de 

militaire commandostructuur, want de NAVO was Brits/Amerikaans en hij wou eerder inzetten 
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op gewicht binnen de EU.10 Sinds 2009 horen de Fransen er weer bij. De partners van de 

NAVO zijn o.m. Euro-Atlantische partnerschapsraad (ook Rusland, opgeschort sinds 1 april 

2014 na het bezetten van Oekraïne), Mediterranian dialogue, Istanbul Cooperation Initiative & 

Partners around the Globe. Merk op dat Cyprus nergens te bespeuren is, gezien het lidmaatschap 

van zowel Griekenland als Turkije. Tot slot zijn enkele neutrale Europese lidstaten aan het 

‘keren’, o.a. Zweden (1 van de 5).  

De besluitvorming binnen de NAVO gebeurt op basis van consensus. Ze kent een complexe 

structuur met twee afdelingen: civiel proces en militair proces, daarnaast lopen vele organisaties 

en agencies. De decentralisatie gebeurt zowel functioneel als geografisch. De ‘ACT’ (Allied 

Command Transformation is continu aan het filosoferen over de NAVO. Er zijn gezamenlijke 

en niet-gezamenlijke bijdragen, het probleem bij missies is free-riding, want het principe is 

pay as you play. Dit leidt tot veel kritiek van de Amerikanen, o.m. over het materiaal van de 

Europeanen (slechtere vliegtuigen enz.) Men moet inzetten op smart defence: niet meer geld 

geven, wel beter gebruiken: ‘pooling & sharing’, bijvoorbeeld één land marine, één land 

luchtmacht… In Wales (2014) werden de minima vastgelegd nl. 2% BNP naar NAVO, 20% 

defensie-uitgaves naar ontwikkeling.  

In Afghanistan kwam een reactie Enduring Freedom door een coalition of the willing; ondanks 

artikel 5 was de VN er eerst (‘ISAF’). De NAVO neemt geleidelijk over (tot 2014). Het land 

was niet klaar en post-2014 is er een nieuwe missie lopende, genaamd Resolute Support 

Mission. In het dispuut Syrië/Turkije wou Turkije artikel 5 inroepen, omdat Syriërs op hun 

grondgebied waren gekomen. De NAVO heeft het naar artikel 4 gereduceerd en reageerde met 

PATRIOT-luchtafweer.  

14 november  

II. Afrika  

Een definitie van een ‘regio’ is moeilijk te geven: landen maken een bewuste keuze om samen 

te werken op kleinere schaal en zo een onderscheid te maken tussen de ingroup en de outsiders. 

Er zijn veel redenen om dit te doen: dreiging, ideologie, macht, binnenlandse politiek 

(leiderschap), economie… hoewel economische motieven veelal niet volstaan. Er is een 

gigantisch lappendeken van regionale actoren vs. continenten.  

                                                 
10 Een gevolg is dat een militair hoofdkwartier verhuisde van Rocquencourt naar Mons.  
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Kan de EU staan als model? In de praktijk vallen entiteiten die zich spiegelen aan de EU vaak 

tegen, niettegenstaande het de meest geformaliseerde en geïnstitutionaliseerde (supranationaal: 

veel documenten en wetten) organisatie is.  

De Afrikaanse Unie (AU) 

Alle landen op het Afrikaanse continent zitten samen, we spreken over Panafrikanisme. Dit 

gebeurde in twee fasen: ’63 organisatie voor Afrikaanse eenheid (context dekolonisatie) en later 

de Afrikaanse Unie. Merk op dat één land geen lid is nl. Marokko, maar de Westerse Sahara 

wel? Quid Westerse Sahara? Marokko wil graag opnieuw lid worden van de AU, omwille 

van prestige en betrokkenheid. Op de Conferentie van Berlijn kreeg Spanje een provincie onder 

zijn bewind van 1884 tot 1975, daarna ging dit deels naar Marokko en deels naar Mauritanië. 

De Westelijke Sahara bestuurt zichzelf niet! Het is de ‘laatste kolonie’ in Afrika. Er wordt om 

de soevereiniteit gestreden tussen Marokko en het Polisari Front omwille van de grondstoffen 

daar aanwezig. In ’76 riep het Polisari Front de republiek uit, waarop Marokko in ’84 uit de 

regionale organisatie stapte. Sinds ’91 is de VN aanwezig en dringen zij aan op een referendum 

dat tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Marokko is de peacekeeping beu, omdat de VN zich 

niet neutraal zou opstellen. Ban Ki-Moon ging vluchtelingenkampen in Algerije bezoeken en 

sprak over ‘occupation’ t.a.v. Marokko (pijnlijk!) Vandaar ook subregionalisme: niet enkel 

pan-Afrikaanse initiatieven! (vgl.: EU  Benelux) 

De Afrikaanse Unie is ontstaan uit de echo van het verleden: alle landen moesten soeverein 

zijn, er werd een einde gemaakt aan de bemoeienis van anderen in binnenlandse 

aangelegenheden en de grenzen zijn heilig en kunnen bijgevolg niet zomaar veranderd worden. 

Er is een evolutie naar ontwikkeling en integratie: het is niet langer een loutere 

verzetsbeweging, maar een volwaardige internationale organisatie. In de nieuwe context wordt 

dit dan ook veel breder: responsibility to protect, democratisering, vreedzame oplossingen en 

socio-economische ontwikkeling. De werking wordt gespiegeld aan de EU, maar ook aan de 

VN (eigen veiligheidsraad & informele groepen). Er geldt non-interventie en bemiddeling, 

maar ook de responsibility to protect; dit werkt niet altijd, wat doet denken aan de problemen 

bij de Volkenbond. Het verlangen naar soevereiniteit blijft bij heel wat landen en weegt op het 

beleid. De organisatie kende een moeilijk moment bij de Arabische Lente: het was de kans om 

zich te tonen, maar door een gebrek aan diplomatie ging de Arabische Liga met de pluimen 

lopen.  
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Een tweede pijnpunt is het verhaal (Zuid-)Soedan: twee landen met een lang verleden van 

bestuurd worden, die onafhankelijk zijn van de Britten (met Egypte) sinds ’54. Zuid-Soedan 

heeft zich in 2011 afgesplitst na een referendum. De pijnpunten in het conflict zijn olie 

(drieledig probleem, met als symbool Abyci in de grensregio), water (Noorden is woestijn, 

Zuiden is regenwoud) & bevolking (N is Arabisch, Z is Afrikaans). Abyci is een gebied dat 

geclaimd wordt door beide bevolkingsgroepen, in 2009 werd een referendum gevraagd (nooit 

georganiseerd), waarop het Noorden in 2011 een inval deed. Ook Darfur is een conflictgebied: 

de Arabische troepen strijden tegen niet-Arabische; in 2006 werd een vredesakkoord gesloten, 

dat lastig te implementeren valt. Het conflict blijft aanslepen en zorgt voor spillover naar de 

buurlanden (o.a. Centraal Afrikaanse Republiek). Er vindt dan ook Peacekeeping plaats in de 

vorm van drieledige aanwezigheid in (Zuid-)Soedan.11  

1. UNAMID (samen met Afrikaanse Unie): oog op naleven Darfur Peace Agreement.  

2. UNIFSA (sinds 2011): bewaken grens (Abyci) + bescherming van burgers en 

hulpverleners.  

3. UNMISS (sinds 2011): consolideren van vrede en veiligheid in Zuid-Soedan.  

De VN spreekt momenteel over genocide en ook de peacekeeping loopt moeizaam. Biedt de 

paus misschien de oplossing? (cf. CAR: christenen en moslims als broeders)  

De Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) is geëvolueerd van voorbeeld van succes naar 

toonbeeld van falen… Het Noorden stond tegenover het Zuiden: moslims vs. christenen, die te 

maken kregen met spillover uit Soedan. De oplossing was drieledig: MISCA (AU + FR, dec. 

2013 – sept. 2014), MINUSCA (VN, opvolger MISCA) & EUFOR RCAIEUMAM (beperkte 

EU sinds feb. 2014).  

Men gaat meer inzetten op peacebuilding i.e. de garantie bekomen dat we niet terugvallen in 

een conflict; internationale betrokkenheid moet dus resulteren in zekerheid. In de VN wordt dit 

gemanaged door een commissie voor vredesopbouw met integrale aanpak. Het komt onder 2 

hoofdorganen te staan m.n. de AV en de VR. Men gaat geïntegreerd denken: leden uit 

verschillende geledingen (organisatie- + land specifiek) en samenkomen met de betrokken 

actoren. Niet langer voogdij en trustschap, want dat beschouwde het land als incapabel. De 

agenda is heel Afrikaans! In praktijk zet de VR een land op de agenda, maar met instemming 

van het betrokken land.  

                                                 
11 Peacekeeping staat niet in het VN handvest.  
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III. Tricontinentalisme  

De zgn. NAM-landen (Non-Aligned Movement) tellen 120 leden en zijn zeer assertief binnen 

de VN. Dit komt voort uit de Bandung Conferentie uit ’55 in de context van de Koude Oorlog. 

Ze wilden zich niet verbinden met een bepaald blok en staan voor politieke vertegenwoordiging 

van de ‘Global South’. Het is een informeel gebeuren, zonder formele structuren of 

oprichtingsakte; wel heeft men een coördinatiebureau in de VN. Verder bestaat ook de group 

of 77 (UNCTAD ’64) die 134 leden telt, waaronder China en Brazilië! Zij staan voor de 

economische vertegenwoordiging van de ‘Global South’ als blok tegen het Noorden.  

16 november  

Gemist: groot dictee der Leuvense studenten  

21 november  

IV. Azië  

Crow Dead Field: geen Panaziatisme! Noodles vs. spaghetti: noodles zijn dikker nl. minder 

groot geheel, maar informele banden zijn dikker. China ziet een opening: de VS zal 

waarschijnlijk de leidende rol in de regio laten varen (protectionisme Trump). De Filipijnen 

zijn al een tijdje tegen de VS, pleit voor meer aansluiting met China/Rusland. De president heeft 

een deal gesloten met China in een conflict tussen beide landen; hoewel ze de uitspraak hadden 

gewonnen, tilt de president er niet hard aan. Bij gevolg mogen de Filipijnen toch vissen in 

zogezegd Chinese wateren. De Filipijnen gingen ook uit de VN stappen (lol), maar die 

procedure is niet uitgeschreven. Er is wel een procedure om iemand uit de VN te gooien. De 

regio is complex: drie grootmachten die zoeken naar een rol op het continent. De rol van 

Rusland is dat Poetin een situatie van de USSR terug wil; als een matroesjka die is open gegaan 

(zelfstandige staten) die terug in één moet.  

Commonwealth of Independent States (CIS)  

Een vrije losse associatie van 9 van de 15 voormalige Sovjetrepublieken (niet: Baltische Staten, 

Georgië en Oekraïne) als antwoord op de implosie van de SU. Deze organisatie staat voor veel 

uitdagingen! Zes van de negen leden gaan verder en richten een soort ‘NAVO’ op nl. CSTO: 

Armenië, Kyrgyzstan, Kazachstan…  
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Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

Acht vaste leden met waarnemers, gasten… Vanaf ’96 zijn er bijeenkomsten, vanaf 2002 een 

formele organisatie. Ze staan voor uitdagingen zoals terrorisme en islamitisch 

fundamentalisme. Na 9/11 komen veel Amerikanen in de regio, Rusland & China gaan 

samenwerken in respons daarop. Aanvankelijk had men een veiligheidsfocus, nu is het meer en 

meer economisch (ecologie en energie).  

Euraziatische Economische Unie (EEU) 

In werking sinds 1/1/2015 (toen 3 leden); idee van de president van Kazachstan 20 jaar eerder! 

Deze man had een economische unie op het oog, geen politieke (geen invloed bi- of 

multilaterale verdragen); Poetin ziet het echter ander.  

V. Arabische Wereld  

Arabische Liga (°1945) 

22 leden met het hoofdkwartier in Cairo; komt op de voorgrond door de Arabische Lente 

(daarvoor vreemde organisatie die niets klaarkreeg). Panarabisme, naar een idee van de 

Egyptische president Nasser. Er zijn twee motieven: extern nl. tegenblok asmogendheden WO 

II (Britten hadden Arabische buffer nodig) & intern nl. ontevredenheid met de Palestijnse 

kwestie (cf. Alexandria Protocol).  

De werking was aanvankelijk vooral sociocultureel en eerder een praatbarrak wat betreft 

economische of politieke issues. Sinds de Arabische Lente is er eensgezindheid en 

actiebereidheid (2011 – 2013), wat nu opnieuw aan het slablakken is. Merk op dat de verdeling 

tussen soennieten en sjiieten manifest aanwezig blijft, desondanks de idee van Panarabisme; dit 

weegt zwaar op de werking! Een illustratie ervan is de idee van Joint Arab Force die als een 

pudding ineen zakte. Ook speelt de golfregio een dubieuze rol!  

Gulf Cooperation Council (GCC)  

6 staten aan de Perzische Golf die economisch samenwerken (rijke landen!).  

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)  

Publiek kartel van veertien landen, die prijs en productie afspreken en coördineren. Ontstaan in 

1960 als reactie op het beleid van internationale bedrijven (Venezuela).  
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Organisatie van Islamitische Landen (OIC)  

Vier continenten, islam: 57 leden. Focussen vooral op het Palestijns dossier! Organisatie had 

het lange tijd moeilijk, maar kent nu een opkomst binnen de VN tegenover de EU en Israël.  

9 november  

Internationale Sportorganisaties gastles door Dr. A. Geeraert  

I. Internationale sportorganisaties: kaderen van het object  

Internationale sportorganisaties zijn geen intergouvernementele organisaties, want ze zijn niet 

opgericht door landen. Wel door NGO’s en private actoren (zgn. private governance) i.e. een 

mengeling van beide, want marktactoren (winstoogmerk) & staatskenmerken (wetten die 

nationale federaties moeten implementeren). Merk op dat deze organisaties meer en meer in 

vraag worden gesteld!  

In de Free Mason’s Tavern (1863) richtten de Engelse voetbalclubs een federatie op, omdat 

ze tegen elkaar wilden spelen en nood hadden aan regularisering. Er kwam één federatie voor 

de gehele sport: profs, amateurs, jeugd… Dit model wordt later getransponeerd naar alle 

sportorganisaties. De idee komt snel om landen tegen elkaar te laten spelen, zodoende is een 

internationale regulator nodig. Het gaat om een hiërarchisch systeem dat bottom-up is 

opgericht: vanuit het nationale het internationale.  

Een tweede drijfveer is de opstart van de moderne Olympische Spelen in 1894 door baron 

Pierre de Coubertin. Naar het einde van de 19e / begin 20ste eeuw schieten de internationale 

sportfederaties dan ook als paddenstoelen uit de grond; momenteel zijn er meer dan 100. Er is 

dan ook een hele grote diversiteit: elk type is opgericht met een welbepaalde reden. Overzicht:  

 Internationale sportfederaties: ong. 1 per sport (vb.: UCI, FIFA, FINA).  

 Continentale sportfederaties: later ontstaan (vb.: UEFA); geen formeel lid van de 

internationale sportfederatie. Ze reguleren de sport op het continentaal niveau. In geval 

van de FIFA heeft ze macht, want verkiezen de leden van het uitvoerend comité, 

bovendien zijn de voorzitters daar automatisch lid van. Sleutelrol in corruptie!  

 Het IOC: organisatie van de Olympische Spelen.  

 WADA (World Anti-Doping Agency): °1999 in de nasleep van FESTINA dopingaffaire 

in de Tour. Een hybride organisatie nl. publiek/privaat, landen en sportorganisaties 

sloegen immers de handen in elkaar om anti-dopingcode op te stellen. Link met UNESCO!  
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 Internationaal Sporttribunaal (CAS): privérechtbank voor sportgeschillen, opgericht 

door de sportfederaties.  

 Belangenorganisaties  

II. Corruptie in internationale sportfederaties  

Waarom vinden we dagelijks artikelen over corruptie in de krant? Het is een hot topic: 

overheden roepen op tot verandering! Er is echter een meetprobleem: corruptie is niet te meten 

(want gebeurt in het geheim), bijgevolg is er ook een generaliseringsprobleem. De hamvraag is 

of het gaat om rotte appels (paar crooks die het verpesten voor de andere?) of rotte vaten 

(problemen binnen de organisatie). Corruptie kan men als volgt definiëren: the abuse of 

entrusted power for private gain. Er zijn zowel motieven als mogelijkheden voor corruptie 

binnen deze organisaties.  

Motieven:  

1. Commercialisering van de sport: stijgende TV-gelden, leidt tot twee 

corruptiekatalysatoren nl.  

a. Complexere sportwereld = meer regels; elke regel kan voordelig zijn voor een 

bepaalde groep en nadelig voor een andere.  

b. Macht & rijkdom: enorm veel geld in de federaties. Macht nl. beslissen welk 

land de organisatie van een event krijgt… Bijvoorbeeld Blatter die geld gaf aan 

kleine federaties om in office te blijven (geld voor machtsbehoud). Of ook macht 

gebruiken om geld te verkrijgen: officials gaven meer aan eigen federatie.  

2. Instrumentalissering van de sport door de politiek: sport als middel om soft power te 

verhogen.12 Het gaat om prestige: # medailles, organisatie van grote evenementen… 

Staten willen immers allemaal hun macht vergroten t.a.v. de anderen in een 

anarchistisch systeem. Dit wordt zelfs onderdeel van het buitenlands beleid, denk aan 

Azerbeidzjan, sponsor van o.m. Atlético Madrid, of ook Rusland (invloed van Gazprom 

en minister van sport Mutko die in Fifa zetelt). De zgn. struggle for medals zorgt voor 

(het toedekken van) dopinggebruik.  

Mogelijkheden: 

1. Culturele factoren: corruptiecultuur nl. corruptie is ‘de norm’.  

                                                 
12 Des te meer softpower een land heft, des te waarschijnlijker een ander land je zal volgen.  
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2. Structurele factoren: slecht bestuur door gebrek aan solide interne structuren. Goed 

bestuur bevat drie elementen nl. transparantie, democratie, interne verantwoordelijkheid 

en controle (i.e. checks & balances).  

III. Autonomie van internationale sportorganisaties  

Autonomie betekent los zijn van regulerende staatsnetwerken, geen formele politieke 

invloeden. Men hoort dan ook vaak “de sportwereld moet autonoom zijn!” Dit vind zijn origine 

in het klassiek liberalisme (vrijheid van vereniging). Er is echter nooit een eenduidige definitie 

gegeven vanuit de sportorganisaties zelf. Autonomie wordt dus als passe-partout gebruikt om 

zelfbestuur te rechtvaardigen en externe actoren te beletten te interfereren.  

Waarom dan zo autonoom? Dit ligt aan de internationale context: sportorganisaties kunnen 

kiezen waar ze zich vestigen, 70% kiest dan ook voor Zwitserland, waar corruptie vroeger niet 

werd vervolgd. Het land kent een liberaal wetgevend karakter en een fiscale autonomie (weinig 

belasting) en een organisatorische autonomie (half A4’tje volstaat om iets op te richten). De 

sport kent ook een sterk lobbynetwerk, dus bestaat een mogelijkheid tot represailles. Tot slot 

is sport enorm populair bij politici: ook cultuur (ontspanning) moet niet gereguleerd worden.  

Absolute autonomie gaat tegenwoordig over naar voorwaardelijke autonomie. Er is een 

groeiend besef binnen en buiten de sportwereld i.v.m. het belang van Good Governance. Maar 

dit concept vindt een trage ingang, omdat geen enkele actor externe druk kan zetten. De EU 

heeft hierbij het potentieel om iets te doen, maar doet niets!  

Examen  

Niet moeilijk, wel omvangrijk OPO. De leerstof is dat wat in de les is verteld en eventuele 

nieuwe actua om toe te passen. Werk met voldoende perspectief & nuance! Twee grote vragen 

en drie concepten i.e. lijntje of 12 à 15: Tijd & Ruimte, organisatie, theorie, praktijk… De 

basiskenmerken van het concept m.a.w.  

  


