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GroenLinks geeft in geval van internationale conflicten het beschermen van burgers prioriteit. 
De Nederlandse krijgsmacht moet zich daarom specialiseren in conflictbeheersing en 
vredeshandhaving. Mee kunnen doen in het hoogste geweldsspectrum is dan niet meer nodig. 
Bovendien is enkel militaire inzet niet voldoende: door middel van de 3D-benadering en 
ontwikkelingssamenwerking kunnen conflicten structureel opgelost, of zelfs voorkomen 
worden. 

Responsibility to Protect 

Staten kunnen of willen niet altijd de bescherming bieden voor de gruwelen van gewelddadige 
conflicten. Elk jaar worden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen vermoord, verkracht, 
ontheemd, gewond of gedwongen mee te vechten in gewapende conflicten. De lokale bevolking in 
Afghanistan, Soedan, en Congo is al decennia het slachtoffer van gewapend geweld. Ook de meer 
recente opstanden in Syrië, Libië en Egypte tonen aan dat burgerbescherming geen prioriteit is 
voor overheden die in het nauw worden gedreven. Zodoende vormen burgers tegenwoordig de 
overgrote meerderheid van de slachtoffers in gewapende conflicten. De internationale 
gemeenschap heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om burgerbescherming, dit 
is uitdrukkelijk vastgelegd in de norm ‘Responsibility to Protect’. Als een staat zijn burgers niet kan 
beschermen dan heeft de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid dat land te 
helpen. Als een staat zijn burgers niet wil beschermen dan valt de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van burgers op de internationale gemeenschap. 

Burgerbescherming moet daarom volgens GroenLinks een centrale rol hebben bij het optreden 
van de Nederlandse en internationale krijgsmacht. Hiervoor is het niet nodig in het hoogste 
geweldsspectrum mee te kunnen vechten. Een kernwapendrager als de JSF is overbodig als we 
vechten tegen milities die bermbommen leggen langs een drukke weg of aanslagen beramen op 
bevolkingscentra. Onze krijgsmacht moet zich specialiseren in de bescherming van burgers. Omdat 
effectieve bescherming van burgers niet kan bestaan zonder diplomatie, ontwikkeling en een 
politiek proces, mag het optreden van de krijgsmacht nooit worden ingezet zonder inspanningen 
op deze andere vlakken. 

3D-benadering 

Een duurzame oplossing voor een diepgeworteld conflict bereik je nooit alleen met militaire 
middelen. Een militaire interventie is de laatst mogelijke optie om geweld te stoppen. En een 
militaire interventie alleen is nooit voldoende voor het bestrijden van een conflict. Wél kan een 
interventie bescherming bieden aan burgers. Echter, een brede, geïntegreerde benadering is de 
enige aanpak die een structurele oplossing kan bieden voor conflictsituaties, die zonder 
uitzondering uiterst complex zijn. Een veelgenoemde benaming voor zo’n brede aanpak is de ‘3D-
benadering’, waarin de 3 D’s staan voor Defensie, Diplomatie en Development. Deze 3 D’s zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden als het gaat om het oplossen, maar ook het voorkomen, van 
conflictsituaties.  



Militaire interventies pakken zelden de oorzaken van een conflict aan. Conflicten van deze tijd zijn 
vrijwel zonder uitzondering voortgekomen uit gebrek aan inspraak, toegang tot land en 
grondstoffen, fricties tussen clans, religieuze groepen en machtspartijen. In deze landen staan 
burgers al jaren bloot aan excessief geweld. Conflicten worden niet opgelost door enkel een VN-
resolutie of een losse militaire interventie. Dit lijkt logisch maar toch heeft de internationale 
gemeenschap vaak te veel aandacht voor het ingrijpen met een krijgsmacht en worden de andere 
D’s min of meer vergeten. Denk bijvoorbeeld aan Afghanistan, waar door de overmatige focus op 
militaire oplossingen, veel te weinig aandacht is geweest voor de behoeften van de bevolking. De 
bevolking roept om aanpak van straffeloosheid, het weer veilig over straat kunnen en het creëren 
van banen. Het opbouwen van een betrouwbaar politieapparaat, versterking van de justitieketen 
en de overheid zijn hierbij van groot belang. Om dit te realiseren moet de eenzijdige focus op 
militair ingrijpen verbreed worden naar het hele pakket dat een geïntegreerd buitenlands beleid te 
bieden heeft. 

Burgerbescherming gaat verder dan een missie als zodanig. De verantwoordelijkheid van de 
internationale gemeenschap is ook om te onderzoeken hoe er voor en na een conflict kan worden 
ingezet op een verbetering van de lokale situatie en dit te realiseren. De Responsibility to Protect 
is meer dan een laatste toevlucht in een militaire interventie. Het begint met een 
verantwoordelijkheid tot preventie. Het ondersteunen van staten om hun verantwoordelijkheden 
na te komen. En na een conflict zijn politieke daadkracht, ontwapenings- en 
democratiseringsprocessen, verzoening, economische ontwikkeling en de bevordering van 
mensenrechten onontbeerlijk. 

Ruim een jaar geleden werd Zuid-Soedan onafhankelijk. Daarmee was het conflict niet ten einde. 
De strijd om olie, water, grenzen en zelfbeschikking heeft tot veel problemen en escalatie van 
geweld geleid. Nederland zet momenteel in op de hervorming van de veiligheidssector. De inzet 
daarvan is het herstellen van veiligheid, door ontwapening, ontmijning, verbetering en 
democratisering van het leger, politie en de justitiële keten. Dat is, ook gezien de Nederlandse 
expertise op dit gebied, een goede keuze. Leger en politie moeten beter functioneren om burgers 
bescherming te kunnen bieden en een einde te maken aan straffeloosheid en 
mensenrechtenschendingen. 

Ook de EU-waarnemingsmissie bij de verkiezingen heeft een bijdrage geleverd aan de opbouw van 
het land. Om het vredesproces echt op gang te krijgen is echter meer inzet nodig. Nederland kan 
zich als belangrijke donor juist daarvoor inspannen. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Voor conflictpreventie en conflictbestrijding is ontwikkelingssamenwerking essentieel. Het kan 
daarom niet ontbreken bij de discussie over het optreden van de krijgsmacht. Inzetten op 
preventie door het creëren van economische en maatschappelijke ontwikkeling en stabiliteit is 
goedkoper, effectiever en minder fataal. In veel risicogebieden is de bevolking relatief jong. Door 
het creëren van banen met name voor jongeren, het stimuleren van verzoenings- en 
democratiseringsprocessen en het bestrijden van straffeloosheid door aandacht voor de justitiële 
keten draag je effectief bij aan duurzame stabiliteit. Dat vereist een stevige focus op fragiele 
staten. Daarmee bouw je ervaring en expertise verder uit. Bovendien bespaar je met elke euro 
inzet op preventieve langetermijnontwikkeling bijna zeven euro aan dure noodhulp. 

Na een conflict is het creëren van vredesdividend voor de lokale bevolking van cruciaal belang als 
het gaat om bewerkstelligen van duurzame vrede, zodat een land niet terugvalt of blijft hangen in 



fragiliteit en conflict. De levensomstandigheden moeten zichtbaar verbeteren, waardoor het 
tastbaar is voor burgers wat vrede oplevert. 

Op deze manier ontstaat er draagvlak voor de bijdrage aan duurzame vrede en herstel van 
vertrouwen in de samenleving. De diepgewortelde kloven in samenlevingen die door conflict zijn 
ontstaan, moeten worden vervangen door ontwikkeling en toekomstperspectief. Bemiddeling, 
bescherming van mensen en hun rechten en de opbouw van een democratische rechtstaat staan 
daarbij centraal. Mensen moeten weer vertrouwen in de samenleving, de overheid en de 
toekomst krijgen. 

Internationale samenwerking 

De internationale gemeenschap moet beter worden toegerust om genocide, oorlogsmisdaden en 
ernstige mensenrechtenschendingen te voorkomen en te stoppen. Militair ingrijpen is daarbij de 
laatste optie. Missies voor conflictbeheersing, vredeshandhaving en -afdwinging dienen altijd 
gesteund te worden door de VN. Een hervorming om de VN slagvaardiger te maken kan daarbij 
echter niet uitblijven. De positie van de secretaris-generaal en de Algemene Vergadering moet 
worden versterkt en ook de Veiligheidsraad moet besluitvaardiger optreden. De huidige werkwijze 
waarbij een vijftal landen het daadkrachtig ingrijpen van de internationale gemeenschap keer op 
keer in de weg staat met veto’s, valt anno 2012 niet meer te verdedigen. 

Bij het ingrijpen door de internationale gemeenschap moet burgerbescherming een veel hogere 
prioriteit krijgen. Mondjesmaat speelt in meer en meer VN-mandaten de bescherming van burgers 
een belangrijke rol. Bij het VN-mandaat voor de interventie in Libië vorig jaar (UNSMIL) werd 
burgerbescherming centraal en expliciet opgenomen. Dit goede voorbeeld moet bij toekomstige 
missies worden gevolgd, zodat burgerbescherming de prioriteit krijgt die het verdient. 

GroenLinks kiest voor een effectieve krijgsmacht en durft keuzes te maken om dat te realiseren. 
Om burgerbescherming centraal te stellen, is een krijgsmacht nodig die zich toelegt op 
conflictbeheersing en vredeshandhaving. Door meer samenwerking binnen de EU, waarbij elk land 
zich specialiseert in bepaalde taken op deze terreinen, behoud je als EU een onafhankelijk en 
breed inzetbaar leger en bereik je hogere effectiviteit. Voor een klein land als Nederland is 
specialisatie noodzakelijk en efficiënt. Het kabinet Rutte koos echter voor een ‘veelzijdig inzetbare’ 
krijgsmacht die mee kan in het hoogste geweldsspectrum. Een krijgsmacht, die van alle markten 
thuis moet zijn. Dat is voor een klein land onhaalbaar, onbetaalbaar en niet effectief. Kiezen dus, 
voor een beperkt aantal gespecialiseerde taken, in overleg met onze Europese partners. Een 
daadkrachtig Europees buitenlands en veiligheidsbeleid, inclusief de vorming van een Europese 
krijgsmacht, kan enorme (kosten)voordelen opleveren. 

Conflicten worden effectiever bestreden door Diplomatie, Defensie en Development in 
samenhang in te zetten. Het doel van de internationale gemeenschap moet zijn om burgers die 
getroffen worden door conflict bescherming te bieden, waarna er ruimte is voor vredesprocessen 
en ontwikkeling. Alleen via zo’n brede benadering ontstaat er vredesdividend voor de bevolking en 
wordt duurzame vrede gerealiseerd. 
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