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VOORWOORD

Conflicten in het Midden-Oosten zijn al decennialang een bron van zorg in de inter-
nationale betrekkingen en een bron van nieuws voor media over de hele wereld. Zowel
de landen zelf, als het Westen slagen er niet in de regio te stabiliseren. ‘Onvermogen’
en ‘onmacht’ zijn twee begrippen die boven komen drijven wanneer we denken aan
het bewerkstelligen van vrede en veiligheid aldaar. 

Op donderdag 16 februari 2006 verdiepten ruim 150 docenten aardrijkskunde,
geschiedenis en maatschappijleer zich in deze materie tijdens de jaarlijkse Atlantische
Onderwijsconferentie die de Atlantische Commissie in Muziekcentrum Vredenburg te
Utrecht organiseerde. Vier sprekers en een columniste lieten tijdens het ochtendge-
deelte hun licht schijnen over maatschappelijke en institutionele aspecten van vrede
en veiligheid in het Midden-Oosten. Hun inleidingen vindt u in deze Onderwijs -
paper. In het middagprogramma gingen de deelnemende docenten zelf aan de slag
met beeldmateriaal over het Midden-Oosten.

De eerste twee inleiders behandelden enkele maatschappelijke aspecten. Journalist
Joris Luyendijk plaatste allereerst kritische kanttekeningen bij de perceptie die wij in
het Westen hebben van het Midden-Oosten. Tijdens zijn verblijf in de regio consta-
teerde hij een steeds terugkerende kloof tussen de werkelijkheid ter plekke en het
beeld ervan in de westerse media. Hij lichtte de filters, vervormingen en manipulaties
bij beeldvorming in het Midden-Oosten toe aan de hand van de ‘cartooncrisis’ van
januari 2006 en de nucleaire crisis met Iran. 

Jurist en arabist Maurits Berger probeerde vervolgens de vraag te beantwoorden
waarom in de meeste Arabische landen de democratie niet – of gebrekkig – functio-
neert. Ligt het aan de islam, of zijn er ook andere factoren in het spel?

In de tweede helft van de ochtendsessie kwamen de institutionele aspecten aan de
orde, en meer in het bijzonder de rol die westerse internationale organisaties in de
regio (kunnen) spelen. NAVO-voorlichter Eric Povel behandelde de (groeiende) rol
van het Bondgenootschap in het Middellandse Zeegebied, via bijvoorbeeld de Medi -
terrane Dialoog en het Istanbul Cooperation Inititative. 

De Vlaamse onderzoeker Sven Biscop analyseerde het beleid van de Europese
Unie met betrekking tot de Mediterrane regio, zoals dat vorm krijgt in het Euro-
Mediterraan Partnerschap en het Nabuurschapsbeleid. Hij stelde vast dat er wellicht
een bovengrens is aan wat buitenstaanders kunnen doen om de situatie aldaar in posi-
tieve zin te veranderen.

Het ochtendgedeelte werd afgesloten met een gesproken column van schrijfster
Yasmin Allas over de rol van de vrouw in de islam. Om auteursrechtelijke redenen
kunnen we haar column helaas niet afdrukken in deze Onderwijspaper.
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Tijdens het middagprogramma kregen de deelnemers handvatten aangereikt voor het
gebruik van beeldmateriaal over het Midden-Oosten in de les. Allereerst gaf John
Leek van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum een inleiding over wat er
(binnenkort) allemaal mogelijk is met beeldmateriaal. De deelnemers kregen vervol-
gens een dvd te zien met fragmenten over het Midden-Oosten en de islam. Aan de
hand van die fragmenten bedachten de deelnemers in een vijftal workshops verschil-
lende werkvormen. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren ‘Irak en democra -
tie’, ‘Big Brother in het Midden-Oosten’, ‘Burgerschap’, ‘Fundamentalistische imams’,
‘en ‘Afghanistan’. De resultaten van de workshops zijn te vinden op de web site van de
Atlantische Commissie (www.atlantischecommissie.nl/). De betreffende beeldfrag-
menten zijn te vinden in een dossier van Teleblik (www.teleblik.nl).

Sonja Vetter-Samuels
Voorzitter Atlantische Onderwijscommissie
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WESTERSE PERCEPTIE VAN DE ISLAM IN HET MIDDEN-OOSTEN

Joris Luyendijk

Bij ‘De westerse perceptie van de islam in het Midden-Oosten’ zal ik met name ingaan
op de vraag hoe grote westerse nieuwsmedia een beeld geven van het Midden-Oosten. 

Tijdens mijn vijfjarig verblijf als correspondent in deze regio zag ik daar heel andere
dingen dan dat ik in het nieuws altijd vernomen had, en de essentie was een steeds
terugkerende kloof tussen de werkelijkheid ter plekke, en het beeld ervan in de wester-
se media. Ik zag met andere woorden alle filters, vervormingen en manipulaties tussen
de werkelijkheid en het beeld ervan.

Ik kwam erachter dat je bijvoorbeeld nooit neutraal kan zijn met taal. Neem het
woord ‘Midden-Oosten’. Voor Arabieren is dat een politieke term. Zij hebben het
over de Arabische wereld en zijn van mening dat als het Westen Israël niet gecreëerd
had, wij dat gebied ook zo zouden noemen. 

Woorden zijn altijd partijdig en beelden – dat andere instrument om verhalen
mee te vertellen – zijn vaak gemanipuleerd. Correspondenten moeten zich beperken
tot wat het publiek aankan: met een beperkt aantal woorden een artikel schrijven of in
zeer korte tijd nieuwsfeiten weergeven. Als je je als journalist hier niet aan houdt,
haakt je publiek af. Ik wil hier verder niet al te uitgebreid op ingaan; ik haal liever
twee voorbeelden aan van recente ontwikkelingen om aan de hand daarvan de filters,
vervormingen en manipulaties bij beeldvorming in het Midden-Oosten te belichten.

Spotprenten

Mijn eerste voorbeeld is de zogeheten ‘cartooncrisis’. Het viel mij op dat de afgelopen
weken zelden de context weergegeven werd waarin demonstraties in de islamitische
wereld werden gehouden. Als we het hebben over de islamitische wereld gebruiken we
altijd woorden vanuit onze westerse wereld, maar deze westerse termen komen hele-
maal niet overeen met de werkelijkheid daar. 

De islamitische wereld bestaat uit dictaturen, maar media laten dat nauwelijks
zien. Wij gebruiken bijvoorbeeld het woord ‘president’ voor een leider daar, terwijl het
in werkelijkheid bijna overal een boef is die de macht met geweld heeft gegrepen en
die zijn macht behoudt met geweld; de gevangenissen zitten vol met mensen die ge -
probeerd hebben om hem te bekritiseren. Het parlement is in vrijwel alle islamitische
landen geen echt parlement, maar een applausmachine waar mensen door vriend  jes -
politiek in terecht komen. Dat is dictatuur, en eigenlijk zouden nieuwsmedia niet
‘president’ moeten zeggen maar ‘roverhoofdman’, en geen woorden moeten gebruiken
als ‘oppositie’ en ‘krant’. Want ze hebben daar een heel ander systeem.
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Omdat de nieuwsmedia de context waarin die demonstraties plaatsvinden niet
geven, gaan westerse kijkers of lezers, denk ik, die demonstraties snel aanzien voor
demonstraties als bij ons. Maar er is een levensgroot verschil tussen ‘onze’ demonstra-
ties voor bijvoorbeeld een prépensioen of tegen een oorlog in Irak, en een demonstra-
tie in een dictatuur waar iemand roept: “Denmark down!” Demonstraties in dictatu-
ren zijn geen demonstraties maar toneelstukjes. Ze zijn van a tot z geregisseerd, want
het regime beheerst alles.

Deze context blijft stelselmatig on- of onderbelicht, zoals ook zelden wordt uitgelegd
hoe de genomen foto’s en de beelden van die demonstraties in elkaar zitten. Een voor-
beeld is NRC Handelsblad dat op de voorpagina een foto geplaatst had van een bran-
dende ambassade en een ‘gek met een baard’ die dreigde met “we komen jullie halen.”
Met een dergelijke foto scoren journalisten: een angstaanjagende foto verkoopt nu
eenmaal beter dan een geruststellende. Maar door helemaal in te zoomen op de
demonstranten, zie je niet hoe weinig het er vaak zijn, en dat intussen verderop een
markt wordt gehouden, en kinderen op straat spelen.

Omdat westerse media niet uitleggen dat die demonstraties geregisseerd zijn,
leggen ze dus ook niet uit waarom een regime ervoor kiest om zo’n demonstratie in
scène te zetten. Stel dat je dat wel zou analyseren. Dan begin je te vertellen dat vrijwel
alle belangrijke dictaturen in de islamitische wereld discrete maar cruciale steun ont-
vangen van westerse regeringen. Waarschijnlijk zouden regimes in Pakistan, Egypte en
Saoedi-Arabië zonder die steun niet overleven. Deze regimes hebben er belang bij zich
te positioneren als het minst slechte alternatief. Door eerst in de staatsmedia het vuur-
tje op te stoken en dan zo’n demonstratie toe te staan, seinen deze regimes naar het
Westen: kijk eens wat een idioten hier ook de baas kunnen worden. 

Er zijn ook zogeheten anti-westerse regimes, zoals in Syrië, en die maken ver -
gelijkbare calculaties. Damascus ziet dat het Witte Huis eigenlijk de hele regio wil 
om gooien, regime change, en dat zij de volgende zijn. Met zo’n demonstratie vol woe-
dende idioten stuurt Damascus dus een waarschuwing: wat denk je dat deze gasten
gaan doen als jullie ons net als in Irak komen bezetten?

Tegelijk hebben de demonstraties een binnenlandse component. Onze regering
is gekozen en werkt op basis van afspraken. Maar de regimes in het Midden-Oosten
zijn gebaseerd op angst. Ze proberen legitimiteit te verkrijgen door de bevolking te
manipuleren, bijvoorbeeld door ze voor te houden dat het Westen het islamgeloof wil
vernietigen. Zij indoctrineren hun eigen bevolking door hen te laten geloven dat zij
degenen zijn die tegen deze westerse aanval het beste weerstand kunnen bieden. 

Deze context is volgens mij vrijwel buiten beeld gebleven tijdens de cartooncrisis, en
het toont aan hoe weinig kennis er nog altijd is van de islamitische wereld bij journa-
listen en commentatoren. Je merkte dat ook aan de neiging bij zulke opiniemakers om
te denken dat moslims deze crisis op dezelfde manier interpreteren als westerlingen.
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Het Westen concludeerde naar aanleiding van de cartoonkwestie dat ‘de islam oprukt’.
Want het Westen maakt een rijtje van: 11 september, de bomaanslagen in Madrid en
Londen, de aanslag op Van Gogh.

Maar in het mainstream moslimperspectief is het verhaal volgens mij juist
andersom. De islamitische wereld ziet dat ‘het Westen oprukt’. Want in hun achter-
hoofd hebben zij het rijtje: kruistochten, de koloniale bezetting, Israël, en nu Irak en
Afghanistan. Hen is altijd verteld dat het Westen stap voor stap hun religie probeert te
vernietigen en zie hoe in westerse kranten nu hun laatste heilige beeld belachelijk
wordt gemaakt... 

Het lijkt net een schaakspel op twee borden, waarbij de defensieve zet van de
ene partij door de andere partij als een offensieve wordt opgevat. Wat ik met dit alles
duidelijk wil maken is dat er dus meerdere verhalen verteld kunnen worden over
dezelfde crisis, maar dat westerse media dit niet duidelijk maken. Arabische media zijn
overigens nog slechter, laat niemand dat vergeten.

Iran

Een tweede voorbeeld van vervormingen van beeldvorming is de nucleaire crisis met
Iran. Iran beweert in deze crisis dat het alleen voor vreedzame doeleinden kernenergie
wil opwekken, terwijl het in wezen een kernbom wil. Het Westen wil niet dat Iran
raketten en kernbommen in bezit krijgt. Dat is de tegenstelling, en wat we daarbij
zien is wat in de communicatiewetenschap ‘selectieve articulatie’ wordt genoemd. Dit
betekent dat bepaalde partijen beter in staat zijn van zich te laten horen dan andere.
Met andere woorden: bepaalde groepen zijn beter in staat hun versie van de gebeurte-
nissen tot de versie te maken.

Bij de nucleaire crisis rond Iran zie je dat heel mooi. Voor het Westen is het sim-
pel: Iran mag geen bom krijgen, en de nieuwsstroom gaat helemaal over de vraag: hoe
houden we dat tegen, met diplomatieke of met militaire middelen?

Maar als je deze kwestie vanuit Iran bekijkt, zie je dat het land omgeven wordt
door nucleaire machten: Rusland, Turkije (via de NAVO), Pakistan en Israël. Daar -
naast was er ook nog Irak dat een kernbom wilde. De meeste van deze landen zijn in
Iraanse ogen instabiel en agressief. Het punt is dat Iran dit verhaal niet over het voet-
licht krijgt, omdat Iran geen denktanks heeft in het Westen die het Iraanse standpunt
uitdragen, geen parlementariërs die pro-Iraanse moties indienen, geen pro-Iraanse
columnisten die de wereld uitleggen zoals die eruit ziet vanuit Teheran. Vandaar dat je
zo weinig hoort over de dubbele moraal dat sommige landen wel clandestien een
atoombom mogen bouwen en hebben, zoals Israël, en andere landen niet. In plaats
daarvan domineert het verhaal van het Witte Huis: Iran als bad guy wiens motieven
onbelicht blijven, en een nieuwsstroom met als vraag: hoe schakelen we de bad guy
uit?



Weg met de media?

Het zijn maar twee voorbeelden, maar ik kan er nog tien geven en als ik dat zou doen,
zou u zich, enigszins chargerend, met mij kunnen afvragen of het bestaan van de
media nog wel zo positief is, nu het nieuws zo gefilterd en gemanipuleerd is. 

Een tweede vraag is wat er tevoorschijn zou komen als we al die vervormingen,
filters en manipulaties zouden weghalen. Het komt er denk ik op neer dat wij journa-
listen eigenlijk niet weten wat er werkelijk speelt in de islamitische wereld. We weten
niet hoeveel Arabieren westerse maatstaven, normen en waarden willen overnemen,
want er bestaan daar geen betrouwbare opiniepeilingen, noch vrije verkiezingen. 

In de media zou eigenlijk centraal moeten komen te staan wat we niet weten
over de situatie en denkwijzen in het Midden-Oosten. Maar omdat dit niet verkoopt,
gebeurt het niet.

Joris Luyendijk studeerde in de Verenigde Staten, Amsterdam en Caïro onder meer
politicologie, Arabisch, antropologie en geschiedenis, uitmondend in een doctoraal
religieuze antropologie met specialisatie Arabische wereld. Van 1998 tot eind 1999
was hij Midden-Oosten correspondent voor de Volkskrant en van 2000 tot 2003
correspondent voor NRC Handelsblad in achtereenvolgens Caïro, Beiroet en bezet
Oost-Jeruzalem. Daarnaast werkte hij voor De Standaard, het Radio 1 Journaal en
het NOS Journaal. Hij schreef een tweetal boeken: Een goede man slaat soms zijn
vrouw (1998) over zijn belevenissen als student in Caïro, en Een tipje van de sluier
(2001) over de islam. In juni 2006 verschijnt zijn nieuwste boek Het zijn net men-
sen. Beelden van het Midden-Oosten.

Bovenstaande tekst is een, licht bewerkte, transcriptie van de inleiding die hij hield
tijdens de Onderwijsconferentie.
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ISLAM EN DEMOCRATIE IN HET MIDDEN-OOSTEN: 
COMPETITIE OF CONVERGENTIE?

Maurits Berger

Mijn lezing is een mooi vervolg op het verhaal van Joris Luyendijk. Waar hij zegt dat
de democratie niet functioneert in het Midden-Oosten, stel ik nu de volgende vraag:
ligt dit dan aan de islam?

Het probleem van ‘islam’ en ‘democratie’ is dat het twee magische grootheden zijn.
Ten eerste is er de magie van de religie, en wel die van de islam. Doet islam aan demo-
cratie? Nee, natuurlijk niet. Het is een non-vraag. Geen enkele religie doet aan demo-
cratie. De macht ligt bij god en mensen zijn met andere dingen bezig. Religie doet
niet aan staatsinrichting. De vraag moet zijn: kunnen moslims hun religie inpassen in
een democratisch systeem? Waarbij wij westerlingen stiekem denken: hebben moslims
eigenlijk wel de juiste geaardheid of constitutie voor een democratie? Maar dat vraag-
stuk laten we nu even liggen. Hier is van belang vast te stellen dat het er niet om gaat
wat de Koran zegt. Alle heilige boeken vinden dat we homoseksuelen moeten doden
en dat vrouwen braaf moeten doen wat ze gezegd wordt, anders worden ze gestenigd,
enzovoort. De boeken stellen ook dat er niet aan democratie wordt gedaan. Daar
moeten we het dus niet aan ophangen. Het gaat om de poppetjes, de moslims zelf.
Wat vinden zij? Dat is een eerste vraag. 

Ten tweede is er de magie van de democratie. Dat is iets dat wij westerlingen
hebben en dat ‘goed’ is. Maar welke democratie bedoelen we precies? Democratie is
namelijk net zo’n vaag begrip geworden als het woord ‘sharia’ (islamitische wet).
Sharia zegt me niets, en democratie zegt me eigenlijk ook niet zoveel. Wat bedoelen
we ermee? Zijn het verkiezingen? Waarom hebben we dan zo’n moeite met Hamas?
Of gaat het om het beschermen, behoeden en garanderen van burgerrechten? Het lijkt
wel of de Verenigde Staten dat liever willen en daarom veel van die Golfstaten steu-
nen: doe niet aan verkiezingen, maar zorg dat de burgerrechten iets meer kunnen
leven. Met een verlicht despotisme ben je ook democratisch, blijkbaar. 

Wat is nu de situatie in de Arabische wereld? Voor de goede orde: de Arabische wereld
omvat alle landen waar Arabisch wordt gesproken. Het is geen etnische kwalificatie,
maar een linguïstische. Het gaat om de landen van Marokko tot en met Irak. Dus niet
Turkije, en ook niet Iran – tegen hen moet je nooit tegen zeggen dat het Arabieren
zijn, want dan worden ze heel boos.

De Arabische wereld scoort erg slecht als het gaat om democratie. Het zijn, om
het maar vriendelijk te zeggen, gebrekkige en anders onberekenbare democratieën.
Waarom? Dat is de grote vraag. Ligt het aan de islam? Waarschijnlijk niet: in andere
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moslimlanden gaat het wél goed op democratisch gebied, zelfs als ze regeringen heb-
ben met een duidelijke islamitische signatuur. Voorbeelden hiervan zijn Indonesië en
Turkije, respectievelijk nummer één en vijf op de wereldlijst van grootste moslimlan-
den.

Palestijnse verkiezingen

Om het ingewikkelder te maken: veel moslims in de Arabische wereld zullen zeggen
dat zij uit naam van de islam tegen democratie zijn. Laat ik dit illusteren met een
voorbeeld. Tijdens de eerste Palestijnse verkiezingen in 1996 was ik in Gaza als verkie-
zingswaarnemer. Hamas deed nu in 2006 wel mee met de verkiezingen en heeft het
goed gedaan, maar was toen in 1996 tegen democratie om principiële redenen.
Iedereen die je toen sprak die op een of andere manier aan Hamas gelieerd was, was
tegen de democratie. Een week voor de parlementsverkiezingen waren er studenten-
raadverkiezingen op de islamitische universiteit van Gaza. Daar mocht ik bij zijn. Er
waren vertegenwoordigers van alle studentenpartijen. Het waren er nogal veel, onge-
veer vijftien, van ultralinks (een marxistisch-trotskistische club die nog aan het debat-
teren was over hoe in de communistische context precies de ideologie uitgebouwd kon
worden) tot en met Hamas. Het tellen van de stemmen werd voorgezeten door een
man met een lange baard van Hamas. Ieder stembiljetje werd rondgegeven en beke-
ken. Zodra er een scheurtje in zat werd iedereen bij elkaar geroepen. Was het biljet
geldig of niet? 

Na de telling sprak ik de voorzitter aan en zei dat dit de meest democratische
verkiezingen waren die ik ooit had meegemaakt. Zijn hele achterban beweerde echter
tegen democratie te zijn. Ik vroeg hem dit uit te leggen. Volgens hem waren de Hamas -
leden vóór democratie, maar ook tegen democratie. Een paradox, maar na een tijdje
verder praten bleek dat het woord ‘democratie’ ingewikkeld was. Democratie zei hem
op zich niets. Verkiezingen willen we allemaal hebben, zei hij, ook binnen Hamas zijn
er verkiezingen. Hij wilde ook een parlement hebben. Op de vraag wat voor soort par-
lement antwoordde hij dat Hamas zoiets als de Knesset wilde hebben. 

Waar het hem om ging, was dat democratie voor Hamas staat voor willekeur.
Want, zoals Joris Luyendijk net heeft beschreven, het Midden-Oosten is een omge-
ving met allemaal dictatoriale regimes die zichzelf democratie noemen en vanuit het
Westen ook gesteund worden als democratie. Iedereen weet dat verkiezingen in Syrië
of Egypte een totale farce zijn. Maar: het heet verkiezingen en ze hebben gestemd, dus
ze hebben democratisch een nieuwe president of parlement gekozen. Maar eigenlijk
stelt het natuurlijk helemaal niets voor. 

In het geval van Gaza had Yasser Arafat zich kandidaat gesteld en twee weken
voor de verkiezingen geprobeerd om de kieswet aan te passen. Voor velen het zoveelste
bewijs van de corrupte werking van democratie. Want vanaf het moment dat mensen
de macht hebben, beginnen ze gewoon aan wetten te sleutelen en ze anders in te rich-

14

VREDE EN VEILIGHEID IN HET MIDDEN-OOSTEN:  ONVERMOGEN EN ONMACHT?



15

AT L A N T I S C H E  O N D E RW I J S PA P E R  2 3

ten. Je kunt Palestijnen wel vertellen dat de democratie dan dus niet goed functio-
neert, maar bij hen vallen deze malversaties onder de noemer democratie en dus zijn
ze tegen. Dat zou ik zelf in dit geval ook zijn. Democratie staat bij hen voor willekeur.
Wie is er nou niet tegen willekeur? En deze strijd tegen willekeur wordt gevochten uit
naam van de islam. Vandaar dat mensen als deze Hamas-leden met overtuiging bewe-
ren dat islam tegen democratie is. 

Andere factoren

Naast ‘islam’ worden door westerse waarnemers ook andere factoren genoemd waarom
het zo slecht gaat met de democratie in de Arabische wereld. Een daarvan is dat veel
repressieve regimes zoveel inkomsten uit olie hebben dat ze zich helemaal niet hoeven
te bekommeren om democratie. Ze worden ook wel rentenierstaten genoemd, en ze
kopen hun bevolking als het ware af, bijvoorbeeld met gratis gezondheidszorg. Het
gaat hierbij vooral om de Golfstaten. 

Het monopolie van de elite wordt ook genoemd als een oorzaak van het slechte
functioneren van de democratie in het Midden-Oosten. Er is sprake van een kleine
militaire en burgerlijke elite die alle macht heeft, zowel economisch, politiek als soci-
aal. Hierdoor kan zich totaal geen middenklasse ontwikkelen die, zo hebben wij
inmiddels ontdekt, noodzakelijk is voor een zogenaamde ‘civil society’, die op zijn
beurt weer bevorderlijk is voor wat wij democratie zouden noemen.

Maar deze factoren vind je ook terug in andere, niet-Arabische of niet-islamitische
postkoloniale landen. Sommige van die landen zijn wél gedemocratiseerd, dus wat is
het toch met die Arabieren? Zit het dan toch in hun hoofd? Dat is wel gesuggereerd:
Arabieren zouden, meer dan anderen, een voorkeur hebben voor autoritair gezag. Dit
is mogelijk, maar het is moeilijk om in hoofden te kijken. Want aan de andere kant
blijken uitgerekend de Arabieren heel hoog te scoren als het gaat om de behoefte aan
democratie. Onderzoek heeft dat uitgewezen. De wil is er blijkbaar, maar ze krijgen
het maar niet voor elkaar. 

Ik denk dat er nog iets meespeelt en dat het Westen daar ook een rol in speelt. Er is
namelijk een diepgewortelde angst voor wat zo mooi heet: ‘one man, one vote, one
time’. Met andere woorden: het Hitler-syndroom. Hitler werd keurig democratisch
gekozen en gebruikte de macht die hij had gekregen voor de instelling van een dicta-
toriaal regime. Dat is de grote angst, vooral als het gaat om de islamitische spelers.
Daar moeten we nader naar kijken.

Hamas heeft een enorme achterban, net als bijvoorbeeld Hezbollah en de Mos -
lim broeders. Al die islamitische organisaties doen het goed, maar de meeste zijn lange
tijd uitgesloten geweest van politieke deelname. Nu zijn de Verenigde Staten er sinds
11 september 2001 van overtuigd dat terrorisme wordt gevoed door een gebrek aan



democratie in het Midden-Oosten. Bush heeft zelf gezegd dat de westerse steun aan
ondemocratische regimes heeft geleid tot onvrede en, uiteindelijk, terrorisme. Vandaar
die enorme campagne vanuit Amerika om democratie in de regio te steunen. Maar als
je echt vrije verkiezingen gaat houden in het Midden-Oosten, denk ik dat er meer
Hamas-achtige clubs gaan komen die niet zo positief over Amerika en Israël zijn. En
de vrees bestaat dan dat die groeperingen, eenmaal democratisch aan de macht geko-
men, een islamitische dictatuur zullen vestigen. Vandaar dat wij in het Westen het
liefst de uitkomst van de verkiezingen zouden willen bepalen, maar dat kan natuurlijk
niet.

De vraag is of de angst gegrond is dat er islamitische organisaties komen die, zo -
als Hamas, overweldigende verkiezingszeges behalen en dan vervolgens, kortweg, het
Hitler-scenario gaan volvoeren. Dat is moeilijk te zeggen. Het voorkomen van een der -
ge lijk donker scenario is niet altijd gemakkelijk. In 1994 dreigde het Front Islamique
du Salut (FIS) in Algerije overweldigend de verkiezingen te gaan winnen. Toen heeft
het militaire regime daar een halt aan toe geroepen. Sindsdien is er een bloedige strijd
aan de gang in Algerije. Dat is wel een hoge prijs om te betalen. 

Wat we wel zien is dat in bijvoorbeeld Jordanië, Jemen en (in mindere mate)
Egypte islamitische partijen al meedoen aan verkiezingen. Het valt op dat ze niet
meteen zulke grote zeges behalen zoals Hamas. Vaak blijven ze op ongeveer twintig
procent steken. 

In Turkije – geen Arabische wereld, maar toch – won de islamitische partij in
2002 de parlementsverkiezingen. De partij blijkt nu een soort CDA te zijn, maar in
het begin waren we toch erg bang: islamitische agenda, islamitisch programma. Wat
gaat dat worden?

En dan nu Hamas. Het eerste wat ze na de verkiezingsoverwinning zeggen, is
dat ze wel graag met Fatah, de partij van Arafat, wil blijven samenwerken. Dat is heel
pragmatisch: een zo breed mogelijke coalitie, want dan is er tenminste een front. Zo
super-principieel is Hamas dus ook weer niet. Daar kun je dus zaken mee doen. Of
niet?

Dr. mr. Maurits Berger is jurist en Arabist, gespecialiseerd in islamitisch recht en
politieke islam. Na drie jaar advocatuur in Nederland vertrok hij in 1995 naar het
Midden-Oosten (Damascus en Caïro), waar hij tot 2002 werkzaam was als weten-
schappelijk onderzoeker, correspondent voor het Algemeen Dagblad, verkiezings-
waarnemer en schrijver. Sinds zijn terugkeer in Nederland is hij werkzaam bij het
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’. Daarnaast is
hij gastdocent aan diverse Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Van zijn hand
verscheen onder meer Islam is een sinaasappel (1999), Islam onder mijn huid (2003)
en Sharia: islam tussen recht en politiek (2006).
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DE NAVO EN HET MIDDEN-OOSTEN. VAN DIALOOG TOT
PARTNERSCHAP
Veiligheid in het Middellandse Zeegebied en de NAVO: een toekomstig scenario 

Eric Povel 

De titel van de lezing schrijft mij – zo lijkt het – een gave toe om de toekomst te voor-
spellen. Het is u uiteraard niet ontgaan dat de Nederlandse regering recentelijk heeft
besloten om 1.400 militairen naar Uruzgan in Zuid-Afghanistan te sturen als onder-
deel van de NAVO-operatie ISAF. Wie had kunnen voorspellen dat een week later een
paar cartoons in een Deense krant zouden leiden tot diverse aanvallen op NAVO-
bases in Afghanistan waarbij enkele demonstranten werden gedood en een paar
Noorse NAVO-militairen gewond raakten? We weten dat Afghanistan niet een totaal
veilig land is, maar deze plotselinge uitbraak van geweld was niet voorzien door onze
defensieplanners. Dus om hier vandaag een helder en onvermijdelijk toekomstscena-
rio te schetsen zou wel van zeer veel hoogmoed getuigen. Maar wellicht kan ik toch -
mede op basis van wat in het recente verleden is gebeurd - een paar toekomstige lijnen
uitzetten. 

NAVO en het Midden-Oosten

Veertig jaar lang is de NAVO een puur Europese veiligheidsorganisatie geweest.
Voornaamste doel: de militaire (en nucleaire) Amerikaanse paraplu uitslaan over West-
Europa, verbinden met Europese veiligheid: NAVO versus Warschaupact. De NAVO-
vergaderingen waren lange tijd louter en alleen met de zestien lidstaten. 

Een van de grootste revoluties binnen de NAVO is zonder meer geweest het
openen van de deuren naar nieuwe leden en Partners. Momenteel heeft de NAVO 
26 leden en 31 partners, tezamen dus 57 landen. Een kwart van de wereldgemeen-
schap werk dus op de een of andere wijze samen met de NAVO. 

Waarom Partnerschappen?

Na het einde van de Koude Oorlog vragen nieuwe wereldwijde bedreigingen om een
wereldwijde aanpak, of tenminste om een bredere aanpak dan louter een Euro-
Atlantische. Dat is een van de grootste lessen van 9/11. Daarom breidt de NAVO
momenteel de partnerschappen verder uit; niet alleen qua aantal landen maar ook wat
betreft het soort en aantal activiteiten. Door ons commitment aan partnerschap streven
we ernaar om stabiliteit en veiligheid te versterken in onze Partnerlanden. We bieden
onze – over vele decennia vergaarde – expertise en ervaring aan. We brengen transpa-
rantie, hetgeen ook weer leidt tot groter onderling vertrouwen. En groter vertrouwen
leidt weer tot meer stabiliteit en veiligheid voor iedereen in de regio. 
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Onze partnerschappen leiden ook tot een beter begrip voor, en interoperabiliteit
(mogelijkheid tot samenwerken in militaire operaties) met het bondgenootschap. Dit
maakt het mogelijk dat Partners steeds meer daadwerkelijk politiek en militair kunnen
bijdragen aan gezamenlijke NAVO-operaties.

Waarom outreach naar het Midden-Oosten? 

Begin jaren negentig waren het met name landen als Spanje, Italië en Frankrijk die
aandrongen op een nauwere samenwerking met de Mediterrane landen, niet in het
minst omdat zij – als landen met een lange Middellandse Zeekust – direct en in toe-
nemende mate met de gevolgen van een economisch achtergebleven en deels onveilige
Mediterrane regio te kampen kregen (denk aan asielzoekers). Daarom lanceerde de
EU haar Barcelona Proces. In NAVO-kader was er daarnaast ook het gevoelen dat de
groeiende betrokkenheid met Midden- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie
sinds 1991 niet ten koste diende te gaan van een in potentie veel onveiliger buurregio. 

Mediterrane Dialoog 

Daarom werd in 1994 de Mediterrane Dialoog (MD) opgezet, met in het begin
Egypte, Israël, Mauritanië, Marokko en Tunesië als deelnemers. Jordanië kwam er
eind 1994 bij als zesde, Algerije in 2000 als zevende. Met name de deelname van
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OVERZICHT PARTNERSCHAPPEN NAVO

Naam Opgericht Leden Vorm

Euro-Atlantic 1997 Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Finland, 26 + 20 
Partnership Georgië, Ierland, Kazachstan, Kirgizië, Kroatië,
Council (EAPC) Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan,

Oostenrijk, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan,
Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland

NATO Russia 1997 Rusland 26 + 1
Council (NRC)

NATO Ukraine 1997 Oekraïne 26 + 1
Commission
(NUC)

Mediterranean 1994 Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Marokko, 26 + 7
Dialogue (MD) Mauritanië, Tunesië

Istanbul 2004 Bahrein, Koeweit, Qatar, Verenigde Arabische 26 + 4
Cooperation Emiraten
Initiative



Israël is opmerkelijk, omdat er eigenlijk nauwelijks andere internationale fora zijn
waar Israël met andere landen in de regio direct over veiligheidszaken spreekt. In het
begin ging het louter om een bilaterale veiligheidsdialoog met elk MD-land afzonder-
lijk. 

Vanaf 1997, toen binnen de NAVO de Mediterranean Cooperation Group werd
opgericht, werden de politieke discussies zowel bilateraal (19 +1 toen nog) als multila-
teraal (19+6) gevoerd. Ook werd toen een Annual Work Plan opgesteld waarin een
aantal specifieke onderwerpen en concrete actieterreinen werd vastgesteld, zoals ‘civil
emergency planning’, crisisbeheersing en hulpverlening bij rampen. Tijdens de
NAVO-top van Praag in 2002 werden de politieke en praktische dimensies van de
Mediterrane Dialoog benadrukt. Onderwerpen van wederzijds belang voor de veilig-
heid, en met name terrorisme-gerelateerde onderwerpen, konden vanaf dat moment
geagendeerd worden. 

Tijdens de Top in Istanbul in 2004 werd de Mediterrane Dialoog opgewaar-
deerd tot een volwaardig Partnerschap (à la EAPC, Partnership for Peace, NRC, etc).
De Mediterranean Cooperation Group blijft het politieke orgaan dat de MD stuurt,
maar het aantal concrete activiteiten, zoals uitwisseling van personeel, en het daadwer-
kelijk uitvoeren van gezamenlijke operaties zullen een zwaarder accent krijgen. Dus
nog meer nadruk op samenwerking bij terrorismebestrijding, proliferatievraagstukken,
grensbewaking, versterking van de interoperabiliteit, advisering bij defensiehervor -
mingen, en gezamenlijke oefeningen. 

Istanbul Cooperation Initiative (ICI) 

Tijdens dezelfde Top in Istanbul werd het ICI gelanceerd. Dit is een nieuw soort
Mediterrane Dialoog, maar dan met landen in wat wij zo mooi de ‘Broader Middle
East’ noemen. In eerste instantie zijn verkennende gesprekken gevoerd met de zes lan-
den van de Gulf Cooperation Council (GCC) om hun interesse te peilen. Op dit
moment hebben vier van de zes – Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische
Emiraten – zich aangesloten bij het ICI. Wij hopen uiteraard dat nog meer landen uit
de regio zullen volgen. Doel van het ICI is min of meer hetzelfde als de uitgebreide
Mediterrane Dialoog. De nadruk ligt op het verbeteren van het onderling begrip en
samenwerking, met name op het gebied van terrorismebestrijding, tegengaan van pro-
liferatie van massavernietigingswapens, versterking van de interoperabiliteit, defensie-
hervorming en gezamenlijke training. 

De belangrijkste reden om een nieuw partnerschap in deze regio te initiëren was
het feit dat de NAVO haar geografische focus in toenemende mate al had verplaatst
naar het gebied waar de echte veiligheidsproblemen van vandaag spelen, en waar het
ook operationeel is. Sinds augustus 2003 heeft de NAVO de leiding over de stabilisa-
tie-operatie in Afghanistan, ISAF. En sinds juli 2004 leidt de NAVO een – relatief
kleine maar toch zeer belangrijke – trainingsmissie in en buiten Irak om het hoogste

19

AT L A N T I S C H E  O N D E RW I J S PA P E R  2 3



VREDE EN VEILIGHEID IN HET MIDDEN-OOSTEN:  ONVERMOGEN EN ONMACHT?

militaire kader van het nieuwe Iraakse leger op te leiden. Daarom werd het nuttig
geacht om de bestaande Mediterrane Dialoog aan te vullen met een gelijksoortig ini-
tiatief in de Perzische Golfregio.

En sinds de zomer van 2005 geeft de NAVO op verzoek van de Afrikaanse Unie
logistieke ondersteuning bij het invliegen van Afrikaanse vredestroepen naar Darfur in
Soedan. Tevens geeft de NAVO training aan militairen van de Afrikaanse Unie inzake
multinationale defensieplanning en operationele procedures in Nairobi, Kenia.

Leidende principes van MD en ICI

Aan de deelnemende MD en ICI landen is van het begin af aan duidelijk gemaakt wat
wij onder deze partnerschappen verstaan, en hebben we gezamenlijk de onderstaande
principes geformuleerd die deze nieuwe initiatieven vorm geven. 

Joint ownership. De Dialoog is niet bedoeld om onze ideeën aan andere
landen op te leggen, maar vooral om met de specifieke, regionale, culture-
le en politieke context van de verschillende partners rekening te houden
bij het opbouwen van een samenwerkingsrelatie die in beider belang is. 

Non-discrimination and self-differentiation. Aan alle Partners wordt hetzelf-
de programma en menu aan activiteiten aangeboden, maar het niveau van
betrokkenheid verschilt van land tot land op basis van hun eigen behoeftes
en belangen. 

Complementarity. MD (en ICI) zien wij als complementair aan andere
internationale initiatieven, zoals het Barcelona Proces van de EU, de
Mediterrane Dialoog van de OVSE, en G8-activiteiten. De NAVO heeft
toegevoegde waarde door onze ervaring en expertise op het gebied van
multinationale politieke en militaire samenwerking tussen zowel de lidsta-
ten als het grote aantal partnerlanden. 

Progressiveness. Het progressieve karakter van MD en ICI betekent dat de
partnerschappen geleidelijk kunnen worden uitgebouwd, niet alleen qua
aantal deelnemende landen maar ook wat betreft het soort en aantal acti-
viteiten.

Perceptie-problemen 

Het valt niet te ontkennen dat de NAVO in relatief korte tijd veel heeft bereikt op het
gebied van outreach naar het Midden-Oosten. Desalniettemin zijn wij de eersten om
te beseffen, dat er nog een zeer lange weg is te gaan om tot een werkelijk en omvang-
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rijk partnerschap met de landen in de regio te komen. Hoewel een van de speerpun-
ten in ons MD-programma public diplomacy is, gericht op het informeren van in eer-
ste instantie de elites in deze landen over wat de NAVO van vandaag is, ervaren ook
wij elke keer weer dat het imago van de NAVO niet best is. Het is wellicht goed een
paar punten te noemen. 

Ten eerste wordt de NAVO meestal gelijkgesteld aan de Verenigde Staten. Vele
opinie-onderzoeken hebben uitgewezen dat het imago van de VS in het Midden-
Oosten zeer slecht is, en dit is alleen maar versterkt door de Irak-oorlog. Hier lijdt de
NAVO zelf dus ook onder. Maar ook de Europese rol in de NAVO wordt vaak als iets
negatiefs gezien, met herinneringen aan Europa’s koloniaal verleden in de regio en
zelfs een perceptie van – directe of indirecte – steun van de gehele NAVO aan Israël in
de oorlog met de buurlanden in 1967.

Ten tweede zien velen de NAVO nog steeds als een louter militaire Koude
Oorlog-organisatie die totaal door de Verenigde Staten wordt gedomineerd. Men ziet
de NAVO dan vaak als het spiegelbeeld van het Warschaupact, waar de Sovjet-Unie
het beleid eenzijdig bepaalde. Dat de NAVO alleen bij unanimiteit beslist, en de over-
grote meerderheid van de lidstaten uit Europa komt, ontgaat nog velen.

Ten derde is het lidmaatschap van Turkije – hoewel het een moslimland is – ook
nadelig voor het imago. Turkije heeft een eigen verleden als grootmacht in de regio.
Bovendien is Turkije een seculiere staat met een duidelijke scheiding tussen religie en
staat. 

Ten vierde is er een algemeen wantrouwen tegen de bedoelingen van ‘het Wes -
ten’. Men stelt vragen als: waarom is de NAVO geïnteresseerd in sterkere banden met
ons land? Waarom samenwerken met de NAVO als ons land al een omvangrijk mili-
tair samenwerkingsverband met de Verenigde Staten heeft? Wat brengt het ons? Ziet
de NAVO na het communisme nu een nieuwe vijand in de islam? Of is het een slink-
se manier om meer grip te krijgen op onze olievoorraden? 

Aan de andere kant erkennen velen in de islamitische wereld dat de NAVO in zijn
recente operaties bovenal moslims heeft beschermd (Bosnië, Kosovo, Macedonië) en is
de ISAF-missie in Afghanistan vooral bedoeld om de Afghaanse moslims een perspec-
tief op een beter leven te geven. In de Arabische pers wordt er ook wel eens gespecu-
leerd dat de NAVO op termijn een operatie zoals in Afghanistan ook in Irak zou kun-
nen leiden. Maar voordat dit ooit werkelijkheid wordt moet er zowel militair als poli-
tiek nog heel wat water naar de zee stromen.

Toekomst: Global Partnership? Nieuwe leden: Israël, Australië, Japan, etc.?

Wat zal de toekomst brengen? Veel zal denk ik afhangen van hoe de situatie in Irak
zich de komende jaren zal ontwikkelen. Voor het beantwoorden van de vraag of de
Irak-interventie een succes kan worden genoemd – los van de vraag of het legaal of



wenselijk was – is het denk ik nog te vroeg. ‘The jury is still out.’ Ook het succes van
de ISAF-missie zal bepalend zijn voor de mogelijkheden voor ‘het Westen’ om een
constructieve en effectieve veiligheidsrol in de regio te kunnen spelen. 

Een ander zeer belangrijk issue is uiteraard het ‘vredesproces’ tussen Israël en
Palestina. Zoals gezegd is Israël lid van de Mediterrane Dialoog. Wat betreft een
mogelijk toetreden van de Palestijnse Autoriteit tot MD of ICI is eerder in NAVO-
kader gezegd dat “elke geïnteresseerde partij, inclusief de Palestijnse Autoriteit, van
geval tot geval door de NAVO-Raad zal worden beoordeeld op haar eigen merites.”
Vorig jaar heeft NAVO secretaris-generaal De Hoop Scheffer en marge van een inter-
nationale conferentie gesprekken gevoerd met leiders van Fatah, de toenmalige rege-
ring van de Palestijnse Autoriteit. Als gevolg daarvan heeft zijn kabinetschef, Ed
Kronenburg, in de zomer van 2005 Ramallah bezocht. Uit de gesprekken daar bleek
een voorzichtige interesse, maar verdere toenadering bleek afhankelijk van voortgang
in het vredesproces. Inmiddels hebben de Palestijnse verkiezingen ertoe geleid dat
Hamas een meerderheid heeft behaald en zeer waarschijnlijk de nieuwe regering gaat
vormen. 

Tijdens de informele vergadering van Defensieministers van de NAVO in Italië
(op 9 en 10 februari 2006) heeft De Hoop Scheffer duidelijk gemaakt dat gesprekken
tussen de NAVO en de Palestijnse Autoriteit niet zullen worden hernieuwd indien
Hamas – dat door de NAVO-lidstaten als een terroristische organisatie wordt gezien –
de nieuwe regering vormt. “Talks are certainly impossible,” zei De Hoop Scheffer. 

Naar aanleiding van deze vergadering, waar trouwens de NAVO Defensie -
ministers voor het eerst hun collega’s van de Mediterrane Dialoog hebben ontmoet, is
bovendien het idee geopperd (onder andere door de Italiaanse minister van Defensie
Martino) dat Israël op termijn lid van de NAVO zou moeten worden. Israël en de
NAVO zijn al enige tijd bezig om de samenwerking te versterken en zullen spoedig
een Individual Cooperation Programme ondertekenen dat zich met name richt op
‘counterterrorist-intelligence gathering’, militaire samenwerking en ‘civil emergency
planning’. Maar een volwaardig lidmaatschap ligt uiteraard zeer gevoelig bij de bond-
genoten, en er zal niet snel overeenstemming over kunnen worden bereikt. Een lid-
maatschap betekent onder andere de belofte (Artikel 5) aan Israël om het te verdedi-
gen tegen welke vijand dan ook. Het is ook niet zeker of Israël zelf zich wel wil overle-
veren aan een gezamenlijke defensiebelofte, aangezien Israël zich altijd baseert op de
noodzaak om zelf (met uiteraard grote Amerikaanse steun) voor de eigen veiligheid te
zorgen.

Het versterken van de banden met gelijkgezinde landen, met democratische staten die
dezelfde waarden aanhangen en bereid zijn om ook de militaire lasten en risico’s in
NAVO’s vredesoperaties te delen, past in het voornemen om een soort ‘global part-
nership’ op te gaan zetten, dat zijn beslag moet krijgen tijdens de komende NAVO-
top in Riga in november. Voor met name landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Japan
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en Zuid-Korea – die nu al vaak op ad hoc-basis participeren in NAVO-operaties – zal
er waarschijnlijk een nieuw samenwerkingsmechanisme worden gecreëerd om recht te
doen aan hun belangrijke militaire bijdrage en bovenal om hen in een gepast politiek
kader onder te brengen. 

Conclusie 

Tot slot: de titel van deze Onderwijsconferentie zet een vraagteken achter ‘onvermo-
gen en onmacht’. De recente cartooncrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nog steeds
een grote kloof is tussen ‘het Westen’ en ‘de islamitische wereld’. Er is veel gesproken
over de ‘werkelijke’ achtergronden van het protest. Het heeft denk ik inderdaad ook
zeker te maken met de grote onvrede en gevoelens van ‘onvermogen en onmacht’ in
de Arabische wereld. Een harde les hiervan is ook dat de Europeanen niet moeten
denken dat het alleen de Verenigde Staten zijn die als boosdoener worden gezien. De
cartoon stond in een Deense krant; Deense en andere Europese vlaggen en ambassa-
des werden verbrand. 

De NAVO als politiek-militaire organisatie heeft uiteraard maar beperkte moge-
lijkheden om in dit conflict een bemiddelende rol te spelen, hoewel de Defensie -
ministers het tijdens hun lunch vorige week met hun collega’s van de Mediterrane
Dialoog hebben besproken. Toch zijn de MD- en ICI-initiatieven potentieel van bij-
zonder groot belang om op zijn minst iets van een dialoog en praktische samenwer-
king met bevriende landen in deze strategische regio op poten te zetten, en daarmee
het onderlinge wantrouwen te verminderen en de regionale stabiliteit en veiligheid te
vergroten. Er is absolute consensus binnen de NAVO dat dit een kernbelang van ons
allen is. Of het zal lukken zal de toekomst moeten uitwijzen.

Eric Povel werkte na zijn studie politicologie en internationale betrekkingen aan
de Universiteit Leiden van 1989 tot 1995 voor diverse public affairs adviesbureaus
in Den Haag. Sinds mei 1995 is hij werkzaam bij de internationale staf van de
NAVO als voorlichter voor Nederland bij de Public Diplomacy Division op het
NAVO-hoofdkwartier. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor voorlichtingsactivi-
teiten van de NAVO met de Contactlanden, waaronder Irak, China en andere lan-
den die geen lid of partner van de NAVO zijn.

De opinies in deze bijdrage komen louter voor rekening van de auteur en zijn niet
noodzakelijkerwijs een reflectie van de visies van NAVO’s lidstaten inzake het
onderwerp.
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DE EU EN HET MIDDEN-OOSTEN: HET BARCELONA PROCES

Sven Biscop

Voordat ik het ga hebben over de kenmerken van het Euro-Mediterraan Partnerschap
(ook wel aangeduid als het Barcelona Proces) wil ik eerst een kenschets geven van het
concept ‘Europese aanpak’ en wat er ten grondslag aan ligt. Je zou de Europese aanpak
kunnen karakteriseren als een holistische aanpak, een ‘comprehensive approach’ of een
geïntegreerde aanpak. De Europese Unie spreekt zelf over effectief multilateralisme,
wat ook vertaald kan worden als ‘effective global governance’. Wat betekenen deze ter-
men concreet?

Ons instituut heeft geprobeerd dit te conceptualiseren met gebruik van de notie ‘glo-
bal public goods’. Het idee is dat er een aantal goederen zijn, uitgelegd naar de econo-
mische betekenis, die universeel zijn en waar dus elk individu ter wereld recht op
heeft. Goederen waarvan wij verwachten dat de overheid (van de gemeenteraad van
Utrecht tot de Verenigde Naties in New York) er voor zorgt. Ik kan een hele opsom-
ming geven van wat de belangrijkste ‘global public goods’ zijn, maar ik maak nu een
onderscheid tussen vier categorieën: 

De eerste categorie is de ‘hard security’, de fysieke veiligheid en ‘freedom from
fear’. Ten tweede is er de economische dimensie waar economische welvaart of ‘free-
dom from want’ toe behoort. Ten derde is er de politieke dimensie: politieke partici-
patie, democratisering, het respect voor mensenrechten, de rechtsstaat, de ‘rule of law’.
Ten vierde onderscheid ik de brede sociale dimensie, zoals de toegang tot gezond -
heids zorg, onderwijs en tot een gezond en risicoloos milieu. Deze vier categorieën
hangen heel nauw samen. Als je als individu de toegang ontbeert tot één van deze vier
categorieën, kun je eigenlijk niet ten volle genieten van één van de andere drie. 

Waarom is de kernboodschap bij de gehele Europese aanpak integratie of samen -
hang? Elk probleem dat je aanpakt moet je altijd bekijken tegen de achtergrond van
de samenhang tussen de vier dimensies. Elke aanpak die zich toespitst op één dimen-
sie en de andere dimensies negeert, zal waarschijnlijk niet succesvol zijn op de lange
termijn. Dat is de kern van de Europese Veiligheidsstrategie die de Europese Unie in
2003 publiceerde, en de kern van de ‘comprehensive approach’. 

Kloof

Het is duidelijk dat er een enorme kloof bestaat tussen de haves en de have-nots, in ter-
men van toegang tot de belangrijkste mondiale publieke goederen. Niet alleen binnen
landen, maar ook tussen landen (bijvoorbeeld tussen Noord en Zuid). Die kloof is de
belangrijkste uitdaging voor het buitenlands en veiligheidsbeleid waarmee de EU en
haar lidstaten geconfronteerd worden.



Het bestaan van die kloof leidt tot gevoelens van frustratie, uitsluiting en margi-
nalisering. Daarnaast leidt de kloof vaak tot politieke radicalisering en extremisme, tot
geweld zowel binnen als tussen staten en tot terrorisme. De kloof leidt ook tot econo-
mische onvoorspelbaarheid en tot financiële crises, en ook vaak tot grote en moeilijk
te controleren migratiestromen. Met andere woorden: wanneer men niets aan die kloof
doet, riskeert men dat de gevolgen op een bepaald moment heel moeilijk te beheersen
zullen zijn, en dat de stabiliteit van een land, regio, en uiteindelijk de wereldorde zelf
ondergraven wordt. Er ontstaat dan een vergelijkbare situatie als in de jaren dertig. 

Die kloof is dus de belangrijkste uitdaging, want het feit dat die kloof er is, bete-
kent eigenlijk dat het systeem niet goed werkt. Multilateralisme is vandaag de dag niet
effectief, want anders zouden alle individuen ter wereld inderdaad toegang hebben tot
die belangrijkste ‘global public goods’. En als we er niets aan doen, wordt de stabiliteit
van het systeem zelf ondergraven. 

Nu zeg ik niet dat er altijd een directe causale link is tussen een acuut politiek-
militair probleem en die kloof. We weten allemaal dat armoede niet rechtstreeks tot
terrorisme leidt. Wat ik probeer te beargumenteren, is dat elk dringend politiek-mili-
tair probleem natuurlijk een snelle aanpak vergt. We gaan niet wachten om iets te
doen aan de situatie in Darfur tot we ooit misschien eerlijke wereldhandel hebben.
Maar je helpt de situatie in Darfur ook niet door je enkel en alleen te richten op de
eerste dimensie van ‘hard security’ en fysieke veiligheid. Je doet dan eigenlijk alleen
aan symptoombestrijding. Wil je op langere termijn resultaten boeken dan moet je de
vier dimensies samen nemen. Dat is de kern van de holistische, geïntegreerde aanpak.
Nu kan je zeggen: dit is wel een mooi intellectueel en academisch verhaal, maar wat
kunnen we ermee? 

Euro-Mediterraan Partnerschap en Nabuurschapsbeleid

Als je uitgaat van de bovengenoemde samenhang dan heeft dat ook concrete beleids-
implicaties. Die implicaties kun je heel duidelijk terugvinden in het Euro-Mediterraan
Partnerschap en in de volgende fase: het Nabuurschapsbeleid (European Neigh bour -
hood Policy). Het Euro-Mediterraan Partnerschap werd opgericht in 1995 tussen de
EU en twaalf landen. Inmiddels zijn dat tien landen, omdat Malta en Cyprus nu aan
de andere kant van de tafel zitten als volwaardige EU-leden. De andere leden zijn alle
kuststaten rond het Middellandse Zeegebied: Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Israël,
Egypte, Algerije, Tunesië en Marokko. De Palestijnse Autoriteit is een apart volwaar-
dig lid. Libië hoort er niet bij vanwege de bekende problemen met het Gaddafi-regi-
me. Het partnerschap is min of meer gemodelleerd naar de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarin eveneens drie ‘manden’ wor-
den gehanteerd: politiek-militaire onderwerpen, economie, en mensenrechten en soci-
aal-culturele uitwisseling.

26

VREDE EN VEILIGHEID IN HET MIDDEN-OOSTEN:  ONVERMOGEN EN ONMACHT?



Sinds 2003 is er een nieuwe stap toegevoegd: het Europees Nabuurschapsbeleid.
Dit beleid bestrijkt de hele periferie van de Europese Unie, niet alleen de zuidelijk-
mediterrane, maar ook de oostelijke periferie op het vasteland. De basismethodologie
echter blijft hetzelfde. Het Nabuurschapsbeleid heft het Euro-Mediterraan Partner -
schap niet op, maar is eigenlijk een kans om een nieuwe start te maken. Vorig jaar
werd het tienjarig bestaan van het Partnerschap gevierd, maar de resultaten zijn eigen-
lijk niet om over naar huis te schrijven. Het Nabuurschapsbeleid brengt dus niet
zozeer nieuw beleid, maar is misschien een kans om het oude beleid op een meer suc-
cesvolle wijze te voeren.

Methodologie

De methodologie van het Nabuurschapsbeleid is dat de EU met elk individueel land
in onze periferie bilateraal onderhandelt over een actieplan. In dat actieplan brengt
men alle vier eerdergenoemde dimensies samen. De bedoeling is dat wij van die lan-
den hervormingen vragen op economisch, maar ook op sociaal en op politiek gebied.
Wij vragen bijvoorbeeld om politieke en militaire samenwerking. In ruil daarvoor bie-
den wij (vooral economische) voordelen aan die betrekking hebben op een verdere
vrijmaking van het verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, ook wel aan-
geduid als de vier vrijheden. Dit ruil-principe noemt men ‘positieve conditionaliteit’. 

In wezen is dit een vergaande inmenging in het systeem van die landen. Als wij
nog niet zo lang geleden aan ontwikkelingssamenwerking deden, dan ging dat alleen
over economische ontwikkeling. Wij gaven dan economische steun en dat was dat.
Nu gaan we veel verder. We zeggen: jullie krijgen ontwikkelingshulp, maar we willen
ook graag dat je onze normen overneemt op het gebied van transparantie en goed
bestuur. We willen niet alleen bepalen hoe je dat geld besteedt, maar we hebben ook
het liefst dat je onze normen invoert in je hele samenleving voor wat betreft politiek
bestuur en sociaal model. In feite komt onze aanpak er op neer dat we ons Europese
politieke en sociaal-economische model proberen te exporteren. We gaan er dus een
beetje vanuit dat iedereen als ons wordt, en dat alles dan wel goed zal gaan. Die holis-
tische aanpak lijkt, met andere woorden, in eerste instantie soft, maar gaat veel verder
dan je denkt.

Praktijk

De vraag is nu: werkt deze aanpak in de praktijk? Er zijn duidelijk een aantal proble-
men. Aan de ene kant komt dat omdat de spreekwoordelijke wortel die wij aanbieden
niet altijd interessant genoeg is om die landen effectief aan te zetten vergaande hervor-
mingen door te voeren. Waarom zijn veel staten geïnteresseerd in toetreding tot de
Europese landbouwmarkt? Zijn ze soms ook geïnteresseerd in het vergaande vrij ver-
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keer van personen? Hoe komen we er echter op objectieve wijze achter dat wij mis-
schien wel meer arbeidsimmigratie nodig hebben in Europa? Om binnenlandspolitie-
ke redenen zijn wij vaak niet erg geneigd om dat te doen. We zijn eerder bezig ‘fort
Europa’ uit te bouwen dan dat we meer migranten binnen laten. Dus de wortel die
wij aanbieden is misschien niet aantrekkelijk genoeg om die landen te stimuleren
daadwerkelijk veel hervormingen door te voeren.

Aan de andere kant is er ook een probleem met de ‘stok’. De stok betekent dat
de wortel die je aanbiedt ook effectief afhankelijk moet zijn van de hervormingen die
doorgevoerd moeten worden. Daar hebben we in het verleden nooit veel aandacht
voor gehad. We hebben vaak steun gegeven die in feite los stond van de prestaties van
die landen op de verschillende terreinen. Wanneer vorig jaar de president van Tunesië
verkozen zou zijn met 95 procent van de stemmen – wat ongeveer evenveel is als wat
een doorsnee Vlaamse partijvoorzitter haalt als die verkozen wordt – dan zouden we
zeggen: ‘prachtig gedaan!’, ‘proficiat!’. Of dat ook perfecte verkiezingen zouden zijn
geweest is natuurlijk zeer de vraag. Wanneer iets dergelijks in Wit-Rusland zou gebeu-
ren, zijn wij daar echter heel kritisch over. We zijn dus niet altijd zo consistent in het
omzetten van onze retoriek in daden. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om die
voorwaarden niet al te strikt toe te passen, want dan blijven de relaties stabiel en gezel-
lig. Het vergt meer politieke moed om op een bepaald moment te zeggen: “Sorry, hier
gaan we niet mee akkoord en dus kunnen we die en die steun niet geven.” 

Het probleem is ook dat heel veel van de regimes waarmee we in die regio te maken
hebben, autoritaire regimes zijn. Een aantal van hen zijn niet aan de macht omdat ze
een politiek programma hebben dat erop gericht is de bevolking toegang te verschaf-
fen tot de belangrijkste publieke goederen op een manier die hen het beste lijkt. Ze
zijn gewoon aan de macht uit eigenbelang. De vraag is hoe je met zulke regimes
omgaat. Het Europese idee is dat je meer invloed op een dergelijk land kan hebben
door er mee in dialoog te gaan, in plaats van het land uit te sluiten en te zeggen dat
het een schurkenstaat is waar je niet mee wilt spreken. Je kan meer invloed hebben
binnen een dialoog dan daarbuiten. Tegelijkertijd moet je ook voldoende kritisch
kunnen blijven. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. 

Daarnaast willen we ook praten met hervormingsgezinde actoren in die landen,
maar we willen niet dat die actoren daar zelf last van ondervinden. Het is al eens
gebeurd dat mensen in de gevangenis belandden om de eenvoudige reden dat een
non-gouvernementele organisatie of een non-profitorganisatie in zo’n land geld ont-
vangt van de Europese Unie. We zijn dan vaak niet de eersten om daar ferm op te
reageren. 

Met welke hervormingsgezinde actoren ga je dan praten? Er zijn eigenlijk twee
groepen. Een deel van de hervormers in die landen zijn de mensen die men in het
Frans de ‘réformateurs en cravatte’ noemt: de hervormers met das met wie je goed kan
praten. Zij spreken onze taal, zijn vaak minister geweest in de jaren zeventig of tachtig
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en zijn vaak habitués van het Europese conferentiecircuit. Het enige probleem is dat
zij vaak geen achterban in het eigenlijke thuisland hebben. 

Een heel groot deel van het politieke toneel wordt daarentegen ingenomen door
hervormingsgezinden die op de één of andere manier door religie geïnspireerd zijn.
Misschien moeten we eens met die actoren spreken. Dit was voor de EU tot voor kort
niet zo evident. Pas redelijk recent heeft de Europese Commissie voorgesteld eens te
gaan kijken met welke islamitische actoren in die landen we zouden kunnen gaan pra-
ten. Zij vormen namelijk een groot deel van de civil society en van de oppositiebewe-
ging in die landen. Het is echter niet zo eenvoudig om dat te doen, ook als je als
externe partner hulp zou willen bieden. 

Om een voorbeeld te geven: vorig jaar organiseerde ons instituut in Egypte een con fe -
rentie in samenwerking met de Egyptian Council of Foreign Affairs, een club gepensio -
neerde diplomaten, allemaal benoemd door Moebarak. Heel gezagsgetrouw uiteraard.
De gemiddelde leeftijd van het gezelschap was 85. Gelukkig hebben we daarnaast, via
onze ambassade, ook gesproken met mensen uit de oppositie, van de Kefajah. Deze
groep vormt een platform en had een pamflet in het Engels vertaald dat ze ons lieten
zien en waarop een grote kop te lezen was: “Make an end to American and Zio nist
aggression.” Even verder stond: “Om een eind te maken aan de Ameri kaanse en Zio -
nis tische agressie hebben we een sterk Egypte nodig. Om een sterk Egypte te krijgen,
hebben we democratische verkiezingen, sociale voorzieningen en werkgelegenheid
nodig.” Dit platform had dus eigenlijk betrekking op de binnenlandse situatie, maar
om dat naar de eigen publieke opinie te kunnen verkopen, moesten ze daarop het
label plakken van ‘make an end to American and Zionist aggression’. 

De mensen gaven heel duidelijk aan dat elke steun welkom was, maar ze wilden
liever niet al te openlijk geassocieerd worden met de EU of andere externe actoren.
Dat wordt namelijk door de publieke opinie als negatief gezien en kan gemakkelijk
tegen hen gebruikt worden door het regime. Ze worden dan als ‘agenten van het
Westen’ beschouwd. Zelfs als je iets als externe actor wilt doen, is het niet eenvoudig
om in die landen de democratie te bevorderen. Er is echter geen andere keuze dan om
met die actoren te praten. We accepteren dat er binnen de EU een christen-democra-
tische politieke stroming bestaat. Waarom is er dan geen moslim-democratische stro-
ming binnen het Midden-Oosten?

Bovengrens?

Misschien is er wel een bovengrens aan wat je kan bereiken via de aanpak van het
Nabuurschapsbeleid en het Mediterraan Partnerschap. Het blijven contractuele rela-
ties, terwijl het een inbreukmakende aanpak is en het duidelijk is dat de machtigste
actor in die verhouding de EU is. Uiteindelijk moet het regime, het doelland, zelf
akkoord gaan met het contract waarover het onderhandelt. En moet het zelf zeggen:
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“Die en die hervormingen willen we overwegen.” Nu zijn er waarschijnlijk wel stap-
pen die je kan zetten in de richting van verbetering van de mensenrechtensituatie en
van versterking van de rechtstaat zonder dat je de machtsbasis van het regime funda-
menteel aantast. Uiteindelijk zal het regime nog wel autoritair zijn, maar wel iets min-
der erg dan het daarvoor was.

Als je in die landen over democratisering gaat spreken, gaat dat de facto over een
regimewissel; misschien niet zoals we dat in Irak gedaan hebben, maar het komt wel
op hetzelfde neer. Op de dag dat er ‘echte’ verkiezingen in een land als Syrië of Egypte
zullen plaatsvinden, verdwijnt het huidige regime natuurlijk. Als ik een autoritaire
dictator zou zijn, waarom zou ik dan, afgezien van de grootte van de economische
wortel die je me aanbiedt, vrijwillig afstand doen van mijn machtspositie? Uiteindelijk
ben ik er toch alleen maar om mezelf te dienen. Stuiten we hier op de bovengrens van
wat je kan bereiken via de consensus-aanpak? Dit is een dilemma waar de Europese
Unie zelf nog niet helemaal uit is.

En wat is eigenlijk de gewenste eindstaat van ons Europees Nabuurschapsbeleid en het
Mediterraan Partnerschap? Wat willen we ermee bereiken? Zijn we tevreden met sta-
biele relaties waarbij een beperkte vooruitgang qua mensenrechten merkbaar is en
waarbij we uiteindelijk de bestaande regimes in stand houden? We kennen die regimes
en die zitten er al veertig of vijftig jaar. Zijn we daarmee tevreden? Of willen we echt
volledige democratisering en zijn we dan ook bereid om de tijdelijke instabiliteit die
dat met zich mee kan brengen te aanvaarden? 

Het beste voorbeeld hiervan is de recente verkiezingsoverwinning in Palestina
van Hamas. Dit is waarschijnlijk de meest democratische verkiezing in de hele Ara bi -
sche wereld geweest, en nu bevalt de uitslag ons niet. Dat is vervelend! Ik denk dat de
EU voor zichzelf moet uitmaken – en dat geldt zowel voor het Euro-Mediterraan
Partnerschap als voor ons beleid ten aanzien van landen in Centraal-Azië, de zuidelij-
ke Kaukasus en Wit-Rusland – wat de gewenste eindstaat van het Nabuurschapsbeleid
is. Gaan we voor effectieve democratisering en gaan we de moed en de politieke wil
opbrengen om stappen daartoe te zetten?

Prof. dr. Sven Biscop is als senior onderzoeker verbonden aan het Koninklijk
Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIB) in Brussel, waar hij zich toelegt
op het veiligheids- en defensiebeleid van de EU. Daarnaast is hij professor
Europese veiligheid aan de Universiteit Gent en docent aan de Université Libre de
Bruxelles. Daar doceert hij over de Euro-Mediterrane betrekkingen, het onderwerp
van zijn proefschrift. Hij is mede-organisator van de Hogere Studies Veiligheid en
Defensie bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie in Brussel, waar hij ook
lid is van het wetenschappelijk comité van het Defensiestudiecentrum.
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APPENDIX

Onderwijspublicaties van de Atlantische Commissie

CD-ROM

n De EU en Europese Veiligheid. Interactief lesmateriaal voor de bovenbouw van
het voortgezet onderwijs (2003)
Prijs: € 5,00

Onderwijscahier

n Revolutie of Renaissance? Veranderingen in Midden- en Oost-Europa na 1989
(2000)
Prijs: € 2,25

n Vragen, opdrachten en antwoorden bij Revolutie of Renaissance? Veranderingen in
Midden- en Oost-Europa na 1989 (2000)
Prijs: € 2,25

Atlantische Onderwijspapers

n Het beeld van Rusland. Rusland in beeld, Coby van der Linde, Alexander
Münninghoff e.a. (2003) (AOP 20)
Prijs: € 2,25

n Amerika en Europa: Mars en Venus?, Frank van Beuningen, Arnout Brouwers,
Ruth Oldenziel e.a. (2004) (AOP 21)
Prijs: € 2,25

n Vietnam, Irak en de (on)macht van Amerika, Jan Donkers, Henk Hofland, Rob
Kroes e.a. (2005) (AOP 22)
Prijs: € 2,25

n Vrede en veiligheid in het Midden-Oosten: onvermogen en onmacht?, Maurits
Berger, Sven Biscop, Joris Luyendijk, e.a. (AOP 23)
Prijs: € 2,25
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Websheets
Gratis te downloaden via www.atlantischecommissie.nl.

De Kaukasus. Balkan van het oosten? (2001)
De EU en Europese veiligheid (2003)
Het Vietnamconflict vanuit Amerikaans perspectief (2005)
De NAVO na de Koude Oorlog (2006)
Energie en veiligheid (in voorbereiding)
De Balkan (in voorbereiding)

Atlantisch Perspectief, het tijdschrift van de Atlantische Commissie bevat artikelen over
internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek. Een jaarabonnement (8 nummers)
kost € 22,50 ; studenten en scholen betalen € 17,50. 

Naast abonnees kent de Atlantische Commissie ook begunstigers. Voor minimaal
€ 37,50 per jaar steunen zij het werk van de Commissie. Begunstigers ontvangen alle
publicaties van de Commissie gratis of tegen gereduceerd tarief. Bovendien krijgen ze
uitnodigingen voor bijeenkomsten, conferenties en seminars.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Atlantische Commissie
Bezuidenhoutseweg 237-239
2594 AM Den Haag
t 070-3639495
f 070-3646309
e atlcom@xs4all.nl
w www.atlantischecommissie.nl
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