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De wereld is onstuimiger dan ooit en die onstuimige wereld laat zich niet tegenhouden 
aan de grens bij Wuustwezel of Venlo. Zeker een handelsnatie als Nederland kan niet 
overleven zonder internationale samenwerking. En een land als Nederland komt in de 
problemen als de wereld om ons heen onveilig, instabiel en armoedig is. Vrede en 
veiligheid, mensenrechten, democratie en duurzaamheid zijn allemaal zaken die wij voor 
onszelf willen en die wij andere gunnen. Maar bovenal: die wij niet zonder anderen 
kunnen bereiken. Het zijn stuk voor stuk grensoverschrijdende uitdagingen. Wij hebben 
een internationale blik uit idealisme, maar dat idealisme is gegrondvest op een nuchtere 
analyse van ons eigen belang. Werken aan een betere wereld, is werken aan een beter 
Nederland. De wereld laten voor wat zij is, leidt er alleen maar toe dat vroeg of laat de 
problemen van die wereld zich ook in onze straten en steden manifesteren. 

Problemen en processen op wereldschaal 

In toenemende mate worden nationale staten geconfronteerd met externe bedreigingen – 
zoals milieurampen, grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en digitale oorlogvoering 
– die zij afzonderlijk niet aankunnen, maar die een gezamenlijke aanpak nodig hebben.  

Een gevolg van deze tijd is dat internationalisering van economische, culturele, sociale en 
politieke processen en de toenemende samenhang tussen deze processen op wereldschaal 
plaatsvinden. Migratie valt niet te reguleren aan de Nederlandse grens. Het broeikaseffect is 
niet te bestrijden door een enkel land. Internationaal terrorisme en internationale 
criminaliteit trekken zich niets aan van landsgrenzen. 

In heel veel delen van de wereld gaat het steeds beter. Maar in andere delen is de ellende 
vaak niet te overzien. Die ongelijkheid voert tot spanningen en die spanningen zijn een bron 
van onveiligheid, ook voor Europa en Nederland. Naast gewapende conflicten (zowel tussen 
staten als vooral ook binnen staten) als gevolg van ongelijke verdeling, heeft veiligheid ook 
te maken met niet-militaire bronnen van instabiliteit en onveiligheid, zoals uitbuiting, 
terrorisme, ernstige mensenrechtenschendingen, milieubederf, grondstoffenroof en 
transnationale criminaliteit. 

Oplossingen 

Economische groei biedt meestal het beste uitzicht op verbetering van de situatie. Alleen is 
de laatste jaren te eenzijdig de nadruk gelegd op liberalisering en deregulering van markten 
als enige bron van groei. In plaats daarvan, zou ook de bevordering van het ‘menselijk 
welzijn’, werk, grotere gelijkheid en het streven naar positieve verandering centraal moeten 
komen te staan. Zij zorgen namelijk voor een veel duurzamere groei. Het gaat om het 
ondersteunen van positieve maatschappelijke processen, soms via gelijkgezinde regeringen, 
bij voorkeur in regio’s waar met lokale overheden kan worden samengewerkt, vaak indirect 



ook door steun aan democratiseringsprocessen, sociale bewegingen of (kleinschalige) 
economische bedrijvigheid. Een grotere koopkracht aan de onderkant van de samenleving 
bevordert de kleine bedrijvigheid en kan een nieuwe binnenlandse economische dynamiek 
op gang brengen in veel ontwikkelingslanden. Vermindering van de ongelijkheid creëert een 
grotere middenklasse, die vaak druk zet op autoritaire regimes en zo de democratie en 
rechtsstaat helpt bevorderen, waarmee de stabiliteit in die landen toeneemt.  

Investeren in wereldwijde voedselzekerheid is overigens ook in het belang van rijke landen 
als Nederland. Ook ons eten wordt steeds duurder omdat er steeds meer monden te voeden 
zijn en de vraag naar voedsel en daarmee de prijs wereldwijd stijgt. De stijgende vraag komt 
voor een belangrijk deel voor rekening van opkomende economieën als India, China en 
Brazilië. We hebben simpelweg meer voedsel nodig om te kunnen blijven eten zoals we nu 
doen tegen een betaalbare prijs. Verder is voedselzekerheid een belangrijke pijler van 
wereldwijde stabiliteit. Denk aan de voedselrellen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika als 
gevolg van de hoge voedselprijzen in 2008. Vanzelfsprekend is Nederland als handelsland 
sterk gebaat bij een stabiele wereld vrij van honger. Een mondiaal doordachte voedsel- en 
landbouwstrategie die eerlijker handel voortbrengt, speculatie tegengaat, productie door 
midden- en kleinbedrijf in de hele wereld stimuleert en zo uiteindelijk bijdraagt aan een 
adequate voedselvoorziening van de hele wereldbevolking. Het internationale bedrijfsleven, 
de internationale vakbeweging en niet-gouvernementele organisaties zijn onmisbaar in het 
bereiken van afspraken over duurzame ontwikkeling en het in de praktijk uitvoeren daarvan. 

Het is en het blijft voorlopig onrustig en dus potentieel onveilig aan de randen van Europa en 
net daaroverheen. Bij het zoeken naar een oplossing voor conflicten zullen politieke 
oplossingen voorop staan, al kan militair ingrijpen nooit volledig uitgesloten worden. Bij het 
zoeken naar een oplossing staat er een breed scala aan instrumenten ter beschikking. 
Variërend van wederzijds respect en dialoog, overtuigingskracht op basis van gedegen 
ideeën, diplomatie en onderhandelingen. Via positieve maatregelen (waaronder humanitaire 
hulp, ruimhartige ontwikkelingssamenwerking alsmede handels- en milieumaatregelen), tot 
harde maatregelen, zoals het duidelijk aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen, 
internationale vervolging en berechting van de daders en desnoods inzet van militair geweld 
op basis van een solide volkenrechtelijk mandaat.  

Bij internationale vredesmissies naar landen in conflict, moet een vernieuwde aanpak 
voorop staan waarbij de politieke en ontwikkelingsdimensie leidend is en niet de militaire. 
Een aanpak waarbij de belangen van lokale burgers en gemeenschappen de doorslag geven 
en niet de belangen van de troepenzendende staten. De krijgsmacht moet primair gericht 
zijn op het beschermen van burgers en waar nodig en mogelijk op terrorismebestrijding. Van 
een eventuele Nederlandse inzet kan alleen sprake zijn als daarvoor een volkenrechtelijk 
mandaat is en militair geweldgebruik past binnen een weldoordachte en realistische 
langetermijnstrategie. Deze strategie is allereerst gericht op een politieke oplossing van de 
structurele oorzaken van het betreffende conflict waarbij een vooraf vastgestelde exit-
strategie is bepaald, tenzij er zwaarwegende overwegingen zijn, bijvoorbeeld het stoppen 
van ernstige mensenrechtenschendingen in het kader van de AVVN-resolutie ‘Responsibility 
to Protect’, die dat onmogelijk maken.  



Een beter en sterk Europa 

Nederland is stevig ingebed in de Europese, Atlantische en mondiale samenwerking. 
Onderling overleg en collectieve verantwoordelijkheid zijn de enige manier om 
grensoverschrijdende bedreigingen het hoofd te kunnen bieden. Internationale 
samenwerking is daarmee geen kwestie van vrijwillige keuze, maar bittere noodzaak en de 
enige manier om nationale veiligheid te waarborgen en nationale slagkracht te behouden.  

De geopolitieke verhoudingen in de wereld zijn de afgelopen decennia veranderd. Van 
bipolaire rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie (de Koude Oorlog), via een 
unipolaire wereldorde waarin de Verenigde Staten het voortouw hadden, naar een steeds 
meer multipolaire wereldorde waarin naast de Verenigde Staten en Europa verschillende 
nieuwe machten zich manifesteren zoals China, India, Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika, Turkije, 
Indonesië en Zuid-Korea. Nationale staten zijn nog steeds de hoofdrolspelers op het 
wereldtoneel waarbij een groot deel van die nationale staten de omvang heeft van een 
continent.  

De machtsverschuivingen in de wereld en de opkomst van nieuwe supermachten hebben 
ingrijpende gevolgen waarbij vooral Europa aan invloed dreigt te verliezen. Zolang de 
Europese Unie er niet in slaagt met één stem te spreken ten aanzien van belangrijke 
internationale kwesties, leggen we het af tegen de nieuwe grootmachten. Tegen deze 
achtergrond heeft het Nederlands buitenlands beleid er groot belang bij dat er werk 
gemaakt wordt van de Europese samenwerking en integratie. Nederland alleen kan niet het 
verschil maken in de wereld. Met 27 landen staan we sterker in de wereld dan alleen. Een 
beter en sterk Europa is daarom, behalve doel op zich, een belangrijk instrument voor het 
Nederlands buitenlandbeleid. Zowel voor het veiligstellen van sociaaldemocratische doelen 
in Nederland als voor het realiseren van onze waarden elders in de wereld is de Europese 
Unie een cruciaal ordeningsinstrument. De EU wil een waardengemeenschap zijn, waarin 
vrijheid, rechtsstaat en democratie gemeengoed zijn. Hiervoor moet binnen de EU en 
daarbuiten nog heel veel worden verbeterd. Dat is nodig, want zonder die voorwaarden is 
duurzame stabiliteit een illusie.  

Er staat veel op het spel. Wat wij allemaal voor Nederland wensen, kunnen wij niet bereiken 
door ons achter de Waterlinie te verschansen. Onze kracht zit in onze openheid en ons 
vermogen over de hele wereld aan onze welvaart te werken. Daar worden wij om 
bewonderd, daarvoor krijgen wij waardering. En daarvoor moeten wij ons blijven inzetten, 
door ons helder te bekennen tot een internationale opstelling. 
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