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uitgebreidere toelichting op het ingediende amendement 
van de werkgroep Duurzame Vrede van GroenLinks  
met daaruit voortvloeiend haar reactie op: 
De humanitaire krijgsmacht; een groene, linkse toekomstvisie voor defensie 
 

Toen het debat voorbij was, werd ik besprongen door Clinton, Edwards en nog een stelletje andere 
kandidaten, die mij ervan beschuldigden naïef te zijn (...) Maar ik (...) was ervan overtuigd dat ik gelijk had, 
met name wat betreft het principe dat Amerika (...) moest proberen diplomatieke oplossingen voor 
conflicten te vinden. Zoals ik het zag was het deze veronachtzaming van de diplomatie die ertoe had geleid 
dat Hillary en de anderen – om niet te spreken van de doorsnee pers – met George W. Bush hadden 
ingestemd wat betreft de oorlog. (...) Naar mijn idee lieten deze voorvallen zien in hoeverre het 
buitenlandbeleid van de gevestigde orde in Washington het bij het verkeerde eind had – door het leger in te 
zetten zonder eerst de diplomatieke opties te proberen 

Barack Obama. Een beloofd land (2020). pag.132/133 
 

Het amendement en de groene, linkse toekomstvisie 
GroenLinks heeft al vele jaren in haar verkiezingsprogramma staan dat “als alle niet-militaire opties voor het 
beschermen van mensen zijn uitgeput, kunnen militaire interventies nodig zijn”. Die mogelijke noodzaak tot militair 
interveniëren is, zoals de inleiding op de groene, linkse toekomstvisie het formuleert, “voor een partij als 
GroenLinks een aanhoudende steen in de maag”. Om de buikpijn te verlichten heeft de werkgroep Duurzame Vrede 
van GroenLinks op het concept-verkiezingsprogramma 2021-2012 het volgende amendement (nr.198) ingediend: 

 Nederland zet zich in voor de versterking van niet-militaire middelen van de Europese Unie ten behoeve 
van conflictpreventie, diplomatie en civiele vredesmissies. Deze worden bij voorkeur ingezet om de 
inspanningen van de VN en de OVSE te ondersteunen. Ten behoeve van deze middelen ontwikkelt 
Nederland zelf ook nieuwe niet-militaire instrumenten, zoals zogenaamde burgervredesteams in navolging 
van het Duitse Ziviler Friedensdienst-programma. 

Met als toelichting: 
Als het uitgangspunt een voorkeur voor niet-militaire middelen is, moeten we die ook verder ontwikkelen 
en versterken. Met name ook in de – sinds Libië 2011 – veranderde geopolitieke situatie waarin militair 
ingrijpen ten behoeve van mensenrechten niet alleen door veto’s van Rusland en China maar ook door hun 
militaire steun aan de betreffende regimes steeds minder een optie is. 

Het amendement is door programma-commissie en partijbestuur, met onze instemming, in ingekorte vorm en 
voorzien van een positief pre-advies aan het a.s. congres voorgelegd: 

Nederland zet zich in voor de versterking van niet-militaire middelen van de Europese Unie ten behoeve 
van conflictpreventie, diplomatie en civiele vredesmissies. 

Naar verwachting zal het congres het amendement aannemen en met de Tweede Kamerfractie willen we graag in 
gesprek hoe dit amendement vervolgens handen en voeten gegeven kan worden. 
 

De disclaimer aan het begin van de groene, linkse toekomstvisie lijkt op het eerst gezicht met het uitgangspunt van 
het ingediende amendement in overeenstemming en dus ook ruimte te bieden aan de uitvoering ervan: 

GroenLinks zal waar dit realistisch is altijd kiezen voor geweldloze oplossingen voor conflicten, en voor het 
voorkómen van conflicten. De vormgeving van de instrumenten die daarbij horen, zoals diplomatie en 
ontwikkelingssamenwerking, spelen echter op andere beleidsterreinen en komen daarom ook niet op 
uitputtende wijze aan bod in dit stuk. 

Maar bij nader inzien blijkt dat toch te wringen. We zien namelijk dat: 
- een groene, linkse toekomstvisie op de vormgeving en versterking van die bijbehorende geweldloze 

middelen om conflicten te voorkomen of op te lossen niet is uitgewerkt; 
- de GroenLinkse voorkeur voor deze middelen daardoor in algemeenheden over het belang van diplomatie 

en ontwikkelingssamenwerking blijft hangen waarbij bovendien in de politieke praktijk het belang van 
diplomatie en ontwikkelingssamenwerking náást defensie in de zgn. 3D-benadering wordt bepleit in plaats 
van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking in plaats van defensie om niet tot militair ingrijpen over te 
hoeven gaan (met alle buikpijnklachten van dien); 

- een aantal passages in de groene, linkse toekomstvisie op de krijgsmacht duidelijk maken dat ook het 
denken over niet-militaire middelen om conflicten te voorkomen of op te lossen aan het formuleren van 
een visie op defensie vooraf dient te gaan en er niet “naast” geformuleerd kan worden. 
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In de onderhavige reactie zullen we achtereenvolgens: 
1. duidelijk maken dat een algemenere visie op internationale veiligheid en de afweging wanneer wel of geen 

militaire middelen in te zetten vooraf dient te gaan op een visie op die militaire middelen; 
2. een aantal passages in de groene, linkse toekomstvisie aanstippen waarin diplomatie en ontwikkelings-

samenwerking ten onrechte ondergeschikt gemaakt worden aan de militaire middelen; 
3. een voorstel formuleren om tot een groene, linkse toekomstvisie op internationale vrede en veiligheid te 

komen waarin niet-militaire middelen voorop staan. 
 

1. Uitgangspunten van vrede en veiligheid 
Onze gedetailleerdere kritiek op het tot uitgangspunt nemen van de Amerikaanse deelname aan de Tweede 
Wereldoorlog in een groene, linkse toekomstvisie hebben we in de bijlage geschetst omdat ons het ons vooral gaat 
om de centrale stelling in de inleiding dat “de vrede met wapens bewaakt dient te worden”. Die stelling lag ook ten 
grondslag aan de Koude Oorlog toen de bevolkingen over en weer angst werd aangepraat voor het andere kamp 
als grootste bedreiging voor de wereldvrede en Oost en West met enorme en enkel in omvang toenemende 
legermachten, (kern)wapenarsenalen en bijbehorende defensiebudgetten tegenover elkaar stonden. Een tijd die 
weer terug lijkt te komen, zo signaleert het visiedocument terecht, zonder er echter stelling tegen te nemen. 
Tegenover deze visie dat vrede en veiligheid alleen gewaarborgd kan worden door het nemen van allerhande 
beschermingsmaatregelen tegen die ander, stellen wij drie voorbeelden waarin die vijandschap doelbewust werd 
doorbroken en vrede en veiligheid gewaarborgd werd door samenwerking en vertrouwensmaatregelen zoals: 

- de totstandkoming van (de voorlopers van) de Europese Unie waarmee een eeuwoude vijandschap tussen 
Duitsland en Frankrijk (die Europa in meerdere oorlogen waaronder de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
heeft gestort) werd overwonnen; 

- het initiatief voor de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (de voorloper van de OVSE) 
die midden in de Koude Oorlog werd opgericht en zowel tijdens als nog steeds na de Koude Oorlog van 
onschatbare waarde is voor een gezamenlijke aanpak van diverse conflicten in Europa (zoals de oorlogen 
in Oekraïne en tussen Armenië en Azerbeidzjan waar een militaire humanitaire interventie uitgesloten is!); 

- de geweldloze burgerbeweging in de jaren ’80 in Midden- en Oost-Europese landen die uiteindelijk in 1989 
tot het neerhalen van het IJzeren Gordijn en het einde van de Koude Oorlog leidde. 

Drie niet-militaire middelen die op overtuigende wijze laten zien dat vrede en veiligheid ook (en zelfs beter en 
duurzamer) zonder wapens gerealiseerd en gewaarborgd kunnen worden! 
Sterker nog: in hun wetenschappelijk studie “Why civil resistance works. The strategic logic of nonviolent conflict.” 
(New York, 2011) maken de Amerikaanse onderzoekers Erica Chenoweth en Maria J. Stephan op basis van een 
analyse van 323 tussen 1900 en 2006 gevoerde oorlogen en opstanden duidelijk dat geweldloze opstanden twee 
keer zo vaak tot een succes leidden dan gewelddadige. Beperkt tot de periode 2000-2006 was dat zelfs vijf keer zo 
vaak. De kans dat zich binnen vijf jaar na de beëindiging van het conflict een democratisch bestuur heeft gevestigd 
is volgens hun onderzoek zelfs tien keer zo hoog bij geweldloze opstanden dan gewelddadige terwijl de kans dat 
het conflict binnen die periode opnieuw oplaait bij geweldloze opstanden de helft is van die bij gewelddadige. 
Het is dus geenszins het geval dat “de mensheid sinds het begin van haar bestaan steeds weer heeft laten zien dat 
sommige conflicten alleen kunnen worden opgelost met geweld” of dat “een pacifistische strijd voor vrede en 
stabiliteit in de praktijk betekenisloos is” zoals in de inleiding van een groene, linkse toekomstvisie zonder enige 
onderbouwing wordt gesteld. 
 

2. Ondergeschikte rol voor diplomatie en ontwikkelingssamenwerking 
Hoewel de disclaimer aankondigt dat in de notitie verder niet op de rol van diplomatie en ontwikkelingssamen-
werking zal worden ingegaan komen beide er wel in aan bod in relatie tot defensie. 
Onderaan pagina 13 wordt gesteld dat militaire kracht – de mogelijkheid je te kunnen verdedigen tegen een aanval 
van een andere grootmacht – een voorwaarde is voor “de diplomatieke macht van de EU die nodig is om de vrede 
te bewaren”. We willen daar drie kanttekeningen bij plaatsen: 

- In de eerste plaats wordt door deze afhankelijkheidstelling ontkend dat diplomatie ook een eigenstandige 
rol kan vervullen. Daarbij valt alleen al te denken aan de rol die bijvoorbeeld de Scandinavische landen en 
Zwitserland wereldwijd spelen in het diplomatieke verkeer en het langs diplomatieke weg beëindigen van 
internationale conflicten. Daarbij speelt de kracht of de mogelijke inzet van hun legermacht geen enkele 
rol. Het heeft vooral te maken met de prioriteiten en aanwezige deskundigheid binnen het diplomatieke 
apparaat. Tot voor kort werd door diverse partijen waaronder de EU zelf ook benadrukt dat haar kracht 
vooral in de omvang en kennis van haar gecombineerde diplomatieke dienst lag (“soft power”). 
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- In de tweede plaats spelen in het huidige mondiale krachtenveld de economische machtsverhoudingen 
een veel belangrijkere rol dan de militaire. Ook ter ondersteuning van de diplomatie. In het Kamerdebat 
over de Begroting Buitenlandse Zaken 2021 stelde VVD-minister Blok dan ook: 

Een toegangskaartje voor de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken is dat je gesprekspartner 
weet: deze minister komt uit dat land van die belangrijke bedrijven en kennisinstellingen, heel nauw 
met elkaar verweven. Zelfs als hij weet dat ik ongemakkelijke dingen ga vertellen over de werking 
van de democratie of de rechtsstaat in zijn land, wil hij toch het gesprek aangaan, want het is ook 
het land van die bedrijven of organisaties die toegevoegde waarde voor hem hebben. 

Volgens Blok ontleent Nederland haar diplomatieke kracht dus niet aan de omvang en inzetbaarheid van 
haar defensie en ligt de tijd van de kanoneerbootdiplomatie – die sowieso niet past in een groene, linkse 
toekomstvisie – al enige tijd achter ons. 

- In de derde plaats komen we in de aangehaalde passage op pagina 13 een (veiligheids)denken in machts-
blokken tegen dat naar onze mening haaks staat op de multilaterale visie die GroenLinks altijd heeft 
aangehangen en die het internationaal recht en de internationale organisaties rond de Verenigde Naties 
centraal stelt. Het gericht zijn op het verdedigen van jouw eigen (groeps)belangen tegen die van een 
tegenstrever is onlosmakelijk verbonden met militair denken. Aan vrede en werkelijke of inclusieve 
veiligheid (je bent pas veilig als ook de ander zich veilig voelt) ligt een denken in gezamenlijke belangen ten 
grondslag: van internationaal recht en rechtvaardige economische, sociale en culturele verhoudingen 
wereldwijd. Het bevorderen van die mondiale rechtvaardige verhoudingen ontbreekt op pagina 6 in het 
lijstje inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

 

3. Vorm geven aan een ander, civiel veiligheidsbeleid 
Verschillende leden van de werkgroep Duurzame Vrede zijn ook op enigerlei wijze betrokken bij het initiatief van 
de werkgroep Inclusieve Veiligheid om het Duitse scenario “Sicherheit neu denken” om tussen nu en 2040 van een 
militair naar een civiele veiligheidsbeleid te komen naar de Nederlandse situatie te vertalen. 
In het Duitse scenario wordt geschetst hoe Duitsland in 2040 zonder militaire en met uitsluitend diplomatieke en 
ontwikkelingssamenwerkingsmiddelen een veel effectievere bijdrage aan de internationale vrede en veiligheid kan 
bieden. In dit scenario, dat voor publicatie aan diverse – ook militaire – veiligheidsdeskundigen is voorgelegd en 
door hen als realistisch (“ik ben het er niet mee eens, maar het kan wel”) werd beoordeeld, worden geleidelijk niet-
militaire middelen voor conflictpreventie in binnen- en buitenland versterkt door een steeds groter deel van het 
defensiebudget daarnaar over te hevelen totdat in het jaar 2040 in plaats van de krijgsmacht de specifiek op 
conflicthantering gerichte civiele instrumenten de hoofdrol in het buitenland- en veiligheidsbeleid spelen 
Daarbij gaat het onder andere om: 

(1) een sterke verhoging van de Duitse bijdrage aan op conflicthantering gerichte VN-programma’s, 
(2) investeringen in een sterke samenwerking met zowel de Europese ooster- als zuiderbure 
(3) de verdere uitbouw van de destijds door de eerste Rot-Grüne federale regering in het leven geroepen en 

uiterst succesvol opererende Ziviler Friedensdienst (ZFD) waarbij goed-getrainde, onbewapende vredes-
werkers als waarnemer, trainer of bemiddelaar naar conflictgebieden worden uitgezonden1 

(4) investeringen in het weerbaar maken van de eigen samenleving tegen bedreigingen van democratie en 
rechtsstraat  

(5) de omvorming van een deel van de krijgsmacht tot een internationale technische hulporganisatie die snel 
en op grote schaal inzetbaar is bij rampen en calamiteiten, eventueel ook in het binnenland. 

Door de genoemde werkgroep Inclusieve Veiligheid wordt op dit moment gewerkt aan een “vertaling” van dit 
Duitse scenario naar de Nederlandse situatie. Het is nog niet af, maar het zou in onze ogen een heel goede basis 
kunnen vormen voor een daadwerkelijk groene, linkse toekomstvisie op vrede en veiligheid waarin het accent op 
diplomatie en ontwikkelingssamenwerking ligt en de rol die deze doelgericht kunnen vervullen bij het voorkomen, 
oplossen of het op z’n minst hanteren van internationale conflicten. 
Als werkgroep Duurzame Vrede van GroenLinks willen we een brug slaan tussen dit van oorsprong Duitse initiatief 
en de Tweede Kamerfractie zodat onze partij het voortouw kan nemen in de concretisering van deze vernieuwende 
toekomstvisie op internationale vrede en veiligheid. 
 

Namens de werkgroep Duurzame Vrede van GroenLinks 
Jan Schaake 

 
1 zie ook: https://streaming.bullfrogcommunities.com/nonviolent_peaceforce_film_screening_the_third_harmony 
password: N6fT@R. 

https://streaming.bullfrogcommunities.com/nonviolent_peaceforce_film_screening_the_third_harmony
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Bijlage Kritische kanttekeningen bij de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog 
 als uitgangspunt voor een groene, linkse toekomstvisie op de krijgsmacht 
 

Het in diezelfde inleiding tot een groene, linkse toekomstvisie aangehaalde voorbeeld van de Amerikaanse 
interventie in de Tweede Wereldoorlog wringt tenminste op een drietal punten: 

- In de eerste plaats omdat het Amerikaans of Westers interventionisme geheel onbenoemd blijft als op 
pagina 8 – terecht – het Russisch en Chinees streven wordt gehekeld “hun invloedsferen te vergroten, 
waarbij zij vaak burgeroorlogen en (de strijd tegen) terroristische groeperingen in kwetsbare staten als 
springplank gebruiken”. Vietnam en Korea worden in de betreffende alinea wel als voorbeelden uit het 
verleden aangehaald, maar zonder daarbij te benoemen dat het toen de Verenigde Staten waren die hun 
invloedsfeer trachtten te vergroten, om over het Amerikaanse optreden in Latijns-Amerika en recenter in 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten maar te zwijgen. 
Dit onbenoemd laten van het Amerikaanse optreden wreekt zich temeer als in de inleiding Islamitische 
Staat en Al-Shabaab als voorbeelden worden neergezet van situaties waar alleen militair ingrijpen een 
oplossing toe kan bieden: beide bewegingen zijn ontstaan en in ieder geval flink versterkt als gevolg van 
(Amerikaanse) militaire interventies en naar een permanente oorlog neigende langdurig militair ingrijpen 
van “de internationale gemeenschap” heeft deze bewegingen nog steeds niet bedwongen (en het ziet er 
ook niet naar uit dat dat binnen afzienbare tijd wel zal gebeuren). 

- In de tweede plaats waar de economische crisis uit de jaren ’30 (in de groene, linkse toekomstvisie ten 
onrechte in de jaren ’20 gesitueerd!) als oorzaak van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt 
geschetst. Een dergelijke analyse gaat geheel voorbij aan het feit dat Duitsland (en overigens ook de 
Sovjetunie) door de toenmalige internationale gemeenschap langdurig in een isolement werd gehouden 
en dat de Europese grootmachten van toen (Frankrijk en Groot-Brittannië) destijds weigerden om invulling 
te geven aan de in de vredesverdragen die na de Eerste Wereldoorlog waren gesloten overeengekomen 
ontwapening. Dit laatste met als argument dat men die wapens nodig had om de uitgebreide koloniale 
rijken in stand te kunnen houden. Meer nog dan de wereldwijde economische crisis is dit de achtergrond 
van de opkomst van Hitler, de Duitse herbewapening en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
In het verlengde van de reden dat Frankrijk en Groot-Brittannië niet tot ontwapening (lees: forse reducties 
van krijgsmacht en arsenalen) over wilden gaan is het tamelijk wrang in de groene, linkse toekomstvisie te 
moeten lezen dat GroenLinks haar keuze voor de Nederlandse krijgsmacht voornamelijk toespitst op de 
noodzaak de onderdelen van het koninkrijk in de Cariben te moeten verdedigen en daarbij niet aan te 
sluiten bij regionale, Latijns-Amerikaanse veiligheidsorganisaties, maar het initiatief te nemen tot militaire 
samenwerking met Frankrijk en de Verenigde Staten. Dat is in onze ogen koloniaal denken en handelen. 
Prioriteit geven aan de marine heeft volgens ons ook weinig te maken met een “humanitaire krijgsmacht” 
die de bescherming van een acuut bedreigde burgerbevolking centraal stelt maar vooral met het 
controleren van internationale zeeroutes om deze te kunnen blokkeren (tegen “irreguliere migratie) of juist 
open te houden (voor grondstoffen) en in plaats van een groene, linkse toekomstvisie lijkt dit vooral een 
terugkeer naar de VOC- (of in dit geval de WIC-)mentaliteit. 

- In de derde plaats – en zo zal het niet bedoeld zijn – stelt de groene, linkse toekomstvisie op defensie in 
haar omarming van het Amerikaanse interventionisme waarmee de Tweede Wereldoorlog werd beslecht 
geen grens aan dat interventionisme dat uiteindelijk ook het afwerpen van de atoombommen op Hiroshima 
en Nagasaki inhield. Zoals gezegd gaan we er zonder meer vanuit dat de opstellers van het stuk hiermee 
geen enkele rechtvaardiging zien voor het bezit van kernwapens willen geven, maar in de betreffende 
paragraaf 2.1.5 missen we wel de van een partij als GroenLinks te verwachten stelling dat in de Nederlandse 
krijgsmacht van de toekomst geen plaats is voor de aan haar toebedeelde kernwapentaak en dat de 
Amerikaanse kernwapens uit Volkel (en überhaupt van Nederlandse bodem) dienen te verdwijnen. 
Wat de betreffende paragraaf wèl heel precies aangeeft zijn de huidige (wapentechnologische) ontwikke-
lingen op het gebied van de draagsystemen waarmee de kernwapens worden “afgeleverd”. Terecht wordt 
gesteld dat er “voorlopig nog geen militair antwoord te vinden is op de hypersone raket” en we vragen ons 
af of de schrijvers van de groene, linkse toekomstvisie nu wel of niet hoopvol gestemd zijn over de 
Amerikaanse investeringen in ruimtewapens als antwoord op deze nieuwe stap in de inmiddels weer volop 
hervatte (kern)wapenwedloop. De visie had wat ons betreft nadrukkelijker uit mogen spreken dat voor het 
kernwapen geen militaire oplossing voorhanden is en dat deze “grootste militaire dreiging voor de wereld” 
alleen kan worden afgewend via het diplomatieke middel van onderhandelingen en het internationaal 
rechtsmiddel van het op 22 januari a.s. in werking tredend VN-verbod op kernwapens (en dat door 
Nederland ondertekend en nageleefd zou moeten worden). 
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Het gaat ons bij deze punten niet om de vraag of de Amerikanen nu wel of niet terecht hebben geïntervenieerd in 
de Tweede Wereldoorlog (overigens pas nadat ze zelf bij Pearl Harbor waren aangevallen, ze Japan de oorlog 
verklaarden en hen vervolgens door Duitsland de oorlog werd verklaard) en of we hen daar wel of niet dankbaar 
voor moeten zijn. Alternatieve scenario’s ontwikkelen voor hoe de geschiedenis zich ook had kunnen voltrekken is 
niet ons doel; voor alternatieve scenario’s richten ook wij ons liever op de toekomst. Waar het ons om gaat is dat 
deze Amerikaanse interventie zonder enige kanttekening daarbij ten onrechte als na te volgen voorbeeld in een 
groene, linkse toekomstvisie wordt neergezet. 
 
 


