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Amerikaanse superioriteit

ingebed:

multilateralisme als bijprodukt
In de zomervan 2004 hield MadeleineAlbright
eenredevoor eengemengdAmerikaans-Nederlandspubliek in Den Haag. Haar pleidooi voor
John Kerry begonmet eenklemmendewaarschuwing: Als gevolgvan het roekelozeoptredenvan
de Republikeinseregeringna de aanslagenvan
9/11 bevondende VerenigdeStatenzich nu in een
'perfectstorm'.Ongetwijfeld wasdezecrisis de
ernstigstein het buitenlandsbeleidvan post-modern Amerika. Alleen wegstemmenvan George
W. Bush zou nog eenuitweg kunnenbieden.
Eenjaar eerderal, in de zomervan 2003, had Sir

genintussenzijn verlopen,heeft aangetoonddat de
Amerikanendie niet zagenalsreferendumoverhet
buitenlandsbeleid.Er is nu eenmaaleenhistorische
constante
in deAmerikaansebuitenlandsepolitiek;
dat komt vooraldoordatdit beleidnooit onderdeel
is gaanuitmakenvan depolitiekehoofdstroom.
Een tweederedenvoor die constantefactoris dat
overde grondvraagwat preciesnationaleveiligheid
inhoudt, nauwelijksdiscussiewordt gevoerd.Mondialepolitiekeen economische
stabiliteit,zo meent
men,vereisteenactieveen dominerenderol van de
VerenigdeStatenzelf, en in dat perspectiefworden

Joseph Rotblat

politieke vrijheid en democratie gezien als export-

-

oprichter van het internationale

netwerkvan geleerdenPugwashen samenmet die
organisatieNobelprijswinnaarvoor de vredein 1995
- zijn club opgeroepende ivorentorenste verlatenen
zich rechtstreekste richten tot de Amerikaansepublieke opinie. Rotblatszorg geldt vooral het Amerikaansnucleairbeleiden de onmiddellijke dreigingen
die daarvanuitgaan.Zijn oproeptot veranderingvan
regimein de VerenigdeStatenzelf werd door vele
Europeseleidersgedeeld,al of niet openlijk} In een
begrijpelijkepoging de transatlantischeverdeeldheid uit te buiten, steldeJohn Kerry dat buitenlandse
leidershemhet liefst verkozenzagen,eenargument
dat binnen de VerenigdeStatenals eenboemerang
pleegtte werken.Maar al zoudenook de Amerikanenzelf om redenenvan buitenlandsepolitiek aan
Kerry devoorkeurhebbengegevenbovenBush, een
wezenlijkeveranderingvan buitenlandsbeleidzou
niet in de lijn derverwachtingenhebbengelegen.
De constante factor in het Amerikaans
buitenlands beleid
Hoezeerook de VerenigdeStatenbekritiseerdplegen
te wordenom hun gebrekaaninzicht in internationaleverhoudingen,aandeanderezijdevan de
AtlantischeOceaanheersteenop zijn minst even
fundamentelemisvattingoverderol van het buitenlandsbeleidin Amerikaanseverkiezingscampagnes.
Onderschatwordt hoezeerDemocratenen Republikeinensamenplegenop te trekkenin kwesties
van nationaleveiligheid.Ook al haddezittende
regeringmet de invasiein Irak naarveIermening
ernstiggeblunderd,dewijze waaropdeverkiezinJaargang
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produkten.Niet voor nietsdroegenbeidepresidentskandidatendevlag met de sterrenen strepenop hun
revers.De kwestiesdie tussenhen speelden,betroffen dan ook vooraldevraaghoedie grotemondialeambitieskondenwordenwaargemaaktenwelke
strategische
optiesin dat kaderhaalbaarzoudenzijn.
Wat nu in de restvan dewereldwordt betiteld
als'Amerikaansexceptionalisme',
houdt in dat de
VerenigdeStatenvoorzichzelfaltijd de mogelijk-

In de Amerikaanse buitenlandse politiek valt heel
wat meer partijpolitieke

continuïteit te constateren

dan veranderingvanrichting
heidbehoudenzich te onttrekkenaaninternationale
politiekeenjuridischeafsprakenen regelingen.Dit
voorbehoudberustvanoudsop drie pijlers:hegemonie
(gekoppeldaanexpansionisme);
unilateralisme(we'l/
goit afone);en pre-emptieve(anticiperende)
militaire
actie?Wat in elk gevalwél kan wordengesteld,is dat
de regering-Bushhet begrip'pre-emptief in strijd met
deuitgangspunten
van het volkenrechtheeftopgerekt van 'anticiperende
militaire actiein antwoord
op eenonmiddellijkedreigingdie op geenenkele
anderemanierkon wordenafgewend'3
tot 'agressief
preventiefin dezin van anticipatieop eendreiging
die zich in het licht van bepaaldepolitiekeomstandighedenin de toekomstzou kunnenvoordoen.4
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Met de oorlogin Irak begafde regering-Bush
zich ook buitenhet tot dusverredoor de Verenigde
Statenzelf aanvaarde
juridisch kaderen in die zin
kanpostfactumwordenvastgesteld
dat de doorhet
Hooggerechtshofbesliste
verkiezingenvan november2000 wél doorslaggevend
warenvoor het na die
verkiezingengevoerdebuitenlandsebeleid.Het zg.
unilateralisme
is evenwelniet het uniekegedachtegoedvan éénpartij. Integendeel:in allepolitieke
verklaringenna 11 september
2001werd dit beves-

terug met deweigeringhet belangrijksteonderdeel
van devredesregeling
te aanvaarden,
te wetenhet
VolkerenbondVerdrag.Deelswasdit eengevolgvan
persoonlijkeanimositeittussende DemocraatWilson
en SenatorLodgevan Massachusetts,
de Republikeinsemeerderheidsleider.
Wilson namgeenRepublikeinsepolitici meenaardevredesonderhandelingen
in Parijs;zo werdAmerika'srol in de na-oorlogse
internationaleordeeenpartijpolitiekekwestie.
Vanuitdezebittereervaringkwam tijdensdeTwee-

tigd. John Kerry'scampagnevan 2004 zettegeen
vraagtekens
bij de retoriekvan 'de oorlogtegen
terreur'en de daaringehanteerde
afstandvan het
volkenrecht,maarbeperktezich tot devraaghoedie
'oorlog'het bestkon wordengevoerden gewonnen.
Gedurendedegehele19deeeuwdraaidedeAmerikaansebuitenlandsepolitiek trouwensom een
economischpunt: de invoertarieven.Het warende
aloudegrondvragenvan protectionismeen de rol van
buitenlandskapitaaldie Democratenen Republikeinenverdeeldhielden.Bovendienlegt deAmerikaanse
grondwetmet haarscheidingvan machtendeverantwoordelijkheidvoor debuitenlandsepolitiek in
essentiebij de uitvoerendemacht.De voornaamste
taakvan depresidentis te zorgenvoor nationaleveiligheid.Hier ligt eenverklaringvoor devérgaandemate
waarinhet Congreszakenvanbinnenlandseveiligheid
en het antwoordop de dreigingenvan het terrorisme
na 9/11bij de uitvoerendemachtliet liggen.Wanneerhet gaatom oorlogenvredeen debinnenlandse
veiligheid,verwachtenAmerikanenvan hun presidentdat dezemetterdaadleiding geeft.De kracht
van het vertoondeleiderschap
is dan ook eenhoofdkwestiein de beoordelingvan presidentskandidaten.
In het buitenlandsbeleidkent deAmerikaanse
grondwetniettemineveneens
eenvoornamerol toe
aande Senaat.WanneerEuropeanenpresidentBush
bekritiserenom zijn weigeringhet Kyoto-protocol te ondertekenen,
mogenzij wel bedenkendat de
Senaatmet 95-0 eenmotiehad aangenomen
tegen
het Klimaatverdrag.Geziende tweederdemeerderheidwaarmeede Senaatverdragenmoetaanvaarden,is het overduidelijkdat bij debeoordelingvan
degevolgenvanverdragenbinnenlands-politieke
beschouwingen
alrasde doorslagkunnengeven.
Het meestdramatischevoorbeeldvan de rol van
de Senaatin deAmerikaansebuitenlandsepolitiek
betreft deperiodena de EersteWereldoorlog.In 1916
nog hadpresidentWilson campagnegevoerdmet de
slogan'He kept usout of the war'.De Senaatsloeg

deWereldoorlogwél eentwee-partijenconsensus
tot
stand.SenatorVandenberg,
tijdenshet presidentschap
van de DemocraatT rumande Republikeinse
voorzitter van de senaatscommissie
voorbuitenlandsezaken,
spraktoende fameuzewoorden'politiek houdtop bij
dewaterscheiding',
waarmeewerd duidelijkgemaakt
dat buitenlandsepolitiek bovende partijenmoest
staan.De risico'sdat het buitenlandsbeleidniet coherent en betrouwbaarzou blijken te zijn, wogenimmers
zwaarderdan mogelijkepartijpolitiekevoordeeltjes.
Dat het tweepartijen-karakter
van debuitenlandse
politiek ook tijdensde KoudeOorlogbepalendbleef,
is ietsteveelgezegd.Hoewelhet McCarthyismein
wezenmeervan doenhad met binnenlandsepolitiek,
kwam er toenwel degelijkeenpartijpolitiek elementin
het debatoverde nationaleveiligheidin internationaal
kader.Bovendienspeeldenkwestiesvanbuitenlands
beleideenvoornamerol in de presidentsverkiezingen
van die dagen,ondanksbredeovereenstemming
tussende partijenoverAmerika'srol in dewereldvan
dejarenvijftig. Zo voerdeEisenhowergedurendede
Koreaanse
oorlogcampagneop eenvredesagenda.
In
1960beschuldigdeKennedyde Republikeinenvan
verwaarlozingvan de nationaledefensie,geziende
grotekloof in raketontwikkelingdie tussende VerenigdeStatenen de Sovjetuniewasontstaan.Voorts
viel op dat onderKennedyhet buitenlandsbeleid
agressiever
werd,uitmondendin de Vietnam-oorlog.
Toch kan in het algemeenwel wordengestelddat er
tussenDemocratenen Republikeinengeenvérgaande
verschillenwareninzakede buitenlandsepolitiek.
Al met al valt in deAmerikaansebuitenlandse
politiek heelwat meerpartijpolitiekecontinuïteitte
constateren
danveranderingvan richting. De traditionelecontroverse
betrof het onderscheidtussenisolationistenen internationalisten,en in beide
partijenhebbendelaatstenhet al geruimetijd voor
het zeggen.Dit komt doordathet nationaalbelang
thansalgemeenverbondenwordt geachtmet mondiale
stabiliteit,gekoppeldaaneenpragmatische
benade-
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ring vandie allesbeheersende
doelstelling.Wanneer
ter bereikingvan dat doelinternationalesteunkan
wordengemobiliseerd,
zoveelte beter,maarlukt dit
niet, dan telt alleennog devraagof het Congreseen
bepaaldeactieondersteunt.Of dat ook metterdaad
gebeurt,hangt af van devraagof die actiewordt
gezienalsconsistentmet de nationaleveiligheidsgedachte,eenoordeelwaarbijpartijpolitiekeverschillen geendoorslaggevende
rol plegente spelen.Dit nu
is de achtergrondwaartegendevraagmoetworden
bezienwelkerol deinternationale
gemeenschap
zoukunnenspelen
in hetstrevendeAmerikaanse
politiektedoen
opschuiven
in derichtingvan eenmultilateraleinkadering.
Voordatwij op die vraagingaan,moetonsevenwel nogvan het hart dat die veelgebruikteterm' de
internationalegemeenschap'
niet meeris dan een
abstractie.Er bestaatgeenrechtspersoon
onderdie
naam.Weliswaarzijn vrijwel alle statenvertegenwoordigdin de VerenigdeNatiesen magwel degelijk
wordenverondersteld
dat de opvattingenvan die staten
in debesluitvormingwordenweerspiegeld,
maardat
wil nog niet zeggendat ook inhoudelijksprakeis van
eeninternationaleconsensus.
Er hebbenzich notoire
kwestiesvoorgedaan
waarbijde VN verzuimdenin te
grijpen,ondanksde algemeneopvattingin dewereld
dat hier 'het gewetenvan de mensheid'in het geding
was.5De VerenigdeStatenzijn dan ook goedte volgen
in hun observatiedat de overtuigingdat alle legitieme
zorgoverconcretesituatiesin onzewerelduitsluitendvia de VN zou behorente wordengekanaliseerd,
bepaaldnog niet is waargemaakt.
Door de VN wel
vérgaande
bevoegdheden
toe te kennen,maarniet het
internationale
geweldsmonopolie
waarmeedie onder
alleomstandigheden
kunnenwordengehanteerd,
hebbendeoprichtersin 1945kennelijkbeslotenhun individuelevermogentot ingrijpenniet geheelop te geven.
Welnu,wereldvrede
doorwereldrechtis inderdaad
noggeenvolledigte verwezenlijkenoptie en zal dat
wellicht ook nooitworden.6Juistin eenmondiale
contextzullen machtsvorming
en machtsuitoefening
terwille vanveiligheidniet onderalle omstandighedeneensolidebasisvanrechtmatigheidkunnen
verkrijgen.Voorzovermondialemachtsvormingniet
kan wordenverbondenmet het democratisch
principe van vertegenwoordiging - en de mogelijkheden

daartoezijn uiterstbeperkt- is machts-delingeen
goedetweede.Vanwezenlijkbelangis hier dat niet
alleen'the willing' maarjuist deinternationalespelers
met gevoelens
van twijfel bij het besluitvormingsprocesbetrokkenblijven.Militaire machtmogedan
Jaargang
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wordeningezetter bereikingvanveiligheid,zij kan
ook gevaaroproepenen uitmondenin nieuwedreigingen.?De afschuwelijkesituatiein het Irak van na
de invasievormt hiervaneengruwelijkeillustratie.
De Oorlol telen Terreur als misvattinl
Op de aanslagen
van 9/11 reageerde
dewereldvol
sympathieen medeleven
met Amerika, ook al verschilde dewijze waaropdie werdenuitgedrukt.Met hun
veroordelingvan de aanslagen
alsvolkomenstrijdig
met de islamwarenvooraanstaande
politiekeen religieuzeleidersin moslimlandener snelbij. Bij sommigen
evenweloverheerste
degedachtedat boontjewasgekomenom zijn loontje.Met hun blunderende,
op militaire overmachtgebaseerde
en ongenuanceerde
politiek
haddende VerenigdeStatende aanslagen
overzich afgeroepen;nu zoudendie wellicht leidentot zelfreflectie en zo deAmerikaansebuitenlandsepolitiek positief
kunnenbeïnvloeden.
Eindelijk zou notawordengeno-

Wereldorde door wereldrecht is nog geen volledig
te verwezenlijken optie
=~~

menvan dewijze waaropanderelandenal veellanger
slachtofferwarenvan internationaalterrorismeen zou
dewereldwordenverenigdin eengezamenlijkeaanpak
van die modernegesel.Maar nietsvan dit alles:in de
machtscircuits
werd de behoefteaanrationeelredeneren en genuanceerde
analyses
grotendeelsgenegeerd.
Aan het langsteeindtrokken de mensenmet de net
geslepenpolitiekebijlen;zo kon eenwegwordengebaandnaareenvolgendetragedievangemistekansen.
In feiteberustdie helegedachtevan een'oorlog
tegenterreur'op eengrovemisvatting:er is geen
concreette benoemenoorlog,laat staanééndie men
zou kunnen'winnen'.Hoe handighet gebruikvan het
woord oorlogvoorpubliekeconsumptieook mogezijn,
dewerkelijkheidis van eendynamischecomplexiteit
waarinvan eensimpel'zero-sum'-spelletje,
met onze
winst alshun verlies,geensprakekan zijn. Bovendien
heefthet helecomplexdat simpelwegwordt aangeduid
als Al ~i' da, meer het karakter van een ideologie dan
van een organisatie. Het Arabische woord qai' da kan

wordenvertaaldals'operatiebasis'
of 'fundering',maar
ook als'voorschrift'of 'methode'.Moslim-militanten
hebbenhet steedsin die laatstebetekenisverstaan.In
1987kwam er eenoproepvanAbdullah Azzam,voor
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radicaleactivisteneengezaghebbende
Soenni-ideoloog,tot een'al gai'da al-sunbah'(eenvoorhoedevan
de sterken).Hij voorzagdat onafuankelijkvan elkaar
handelende
manneneenvoorbeeldzoudengaangeven
aande heleislamitischewerelden zo de umaa(de
wereldgemeenschap
van gelovigen)zoudenverenigen
tegenhun onderdrukkers.Bij het onderzoeknaarde
bomaanslagen
op Amerikaanseambassades
in OostAfrika betiteldede FBI het groepjerond Osamabin
Ladenals'al Qai'da'.Die nomenclatuurhad deelste
makenmet eenvanoudsop institutiesgerichteoriëntatie envoor eenanderdeelmet de noodzaakde conventioneleanti-terrorismewetgeving
te kunnentoepassen
op eentegenstander
die niet het karakterhadvan de
traditioneleterroristischeof crimineleorganisatie.
Hoewelbin Ladenc.s.in Afghanistanmet steunvan
deTalibanwel degelijkeenstructuurtot standwist te
brengenvanwaaruit nieuwerekrutenkondenwordenaangetrokkenenverbindingengelegdmet reeds
bestaande
islamitischemilitante groeperingen,heeft
hij ook daargeenconventioneel
coherentterroristisch
netwerkgeschapen.
Al ~i' da functioneerdedaarentegenvooralalseeninvesteringsfirma,
die in de hele
wereldcontactenkon leggenmet overalverspreide
militante islamitischegroeperingenen individuen,hun
fondsenkon verschaffenen deskundigadviesleveren.
Thansligt dein Afghanistanopgebouwde
structuur in duigenenzijn Osamabin Ladenen de zijnen
dood,gedetineerden overhet heleaardoppervlak
verspreid.Voor islamitischemilitantenbestaater geen
centralecommandopost
meer.De 'al ~i'da'-wereldbeschouwingdaarentegen,
ookwel 'al ~i' daïsme'
genoemd,wint dagelijksaanaanhang.Dezeradicale
internationalistische
ideologie- gevoedvanuit een
anti-westerse,
anti-zionistischeen anti-semitische
retoriek- heeftveleindividueleen collectieveaanhangers,onderwie maarenkelenenigermategelieerd
zijn aanbin Ladenen de zijnen.Zij volgenslechts
devia interneten anderszins
verspreide
voorschriften, modellenen methoden.Weliswaarhandelenze
in de stijl van al ~i' da, maaralleenvanuit eenzeer
ruime interpretatiekunnenzij alswerkelijkonderdeel
daarvanwordenbeschouwd.De IsraëlischeMossadverkiestdan ook debetiteling'internationale
Jihad'bovenhet tot dusvergebezigde'al ~i' da'.
Geconfronteerdmet dezeideologischgeïnspireerde
terroristischenetwerkenzijn de VerenigdeStatenop
zoeknaarbondgenotenen coalities.Twijfelachtigis
evenwelde distantiedie hierbij is genomenvan een
internationalerechtsordegebaseerd
op de rechten

van de mens.Dit 'exceptionalisme'
vindt zijn oorsprongin de al meerdan tweeeeuwengevestigde
overtuigingdat de rechtenvanAmerikaanseburgers
in de grondwetzijn gewaarborgden slechtsonderworpenaande nationalesoevereiniteit.
De weigering
internationaleverdragente ratificerenen aaninternationaleorganisaties
en regelingendeelte nemen,
steektevenwelniet alleeneenspaakin het wiel van
de internationalelegitimiteit, maargaatook in tegen
eigenAmerikaansebelangenop langetermijn. Dit is
onshoofdpunt:
geziendie heersende
politiekefilosofie heefthet geenzin deAmerikanensteedsopnieuw
te confronterenmet het universele
mensenrechtendiscours,
al of niet in combinatiemet eenpleidooi
voor multilateralisme,maarkan eenimmanente
dialoogoverveiligheid,uitgaandevan deAmerikaansestrategische
cultuur,wellicht meeruithalen.
Strategische cultuur
In de politiek wordenmorelediscussies
expliciet:welke
doeleindenmoetde natienastreven,welkemiddelen
kunnenwordeningezeten gebruikt?Buitenlandse
politiek bevindtzich aanhet verreeindevan eenspectrum van concretisering
van het vertoog,omdathet
hier gaatom buitenstaanders.
Dezebuitenstaanders
dienenalsbron voor identiteitsgevoel-wij zijn anders
dan zij - maarook concretiseren
'zij' onsgevoelvan
bedreiging:wij moetenallesdoenom te voorkomen
dat we ook zo zoudenworden.Het benoemenvan
de andersteltin staatde eigennichete definiëren.
Het oversimplistische
post-9/11'wij-zij'-dualisme
('wie niet voor onsis, is tegenons'8)vond eenideologischebasisin de zorgelijkeneigingsociaal-politieke
macht te verbinden met sociaal-politieke nai'veteit.

Elke pogingtot zelfreflectiewerd onmiddellijkbestempeldalsheulenmet 'de vijand' enwie ook maar
enigzelfonderzoekbepleitte,werdgebrandmerkt
als'onpatriottisch'.Zo verloorAmerika alrashet
morelerespectwaartoede terroristischeaanvallen het haddenopgetildengingende kansenop
eenwereldomvattende
coalitiein rook op. In plaats
daarvanoverheerste
eentriomfalistischeretoriek.
In combinatiemet de aloudegewoontede dingen
liefst zo simpelmogelijkte zien,monddedit uit in
eenmanicheïstische
wereldbeschouwing,
terwijl juist
zo'nverdelingvan dewereldin 'de goeden'en 'de
kwaden'al zoveelbrokkenhadgemaakt,de slachtoffersvan het internationaalterrorismeincluis.
Vanwezenlijkbelangin onzepogingdie weinig geslaagde
reactiete begrijpen,is eniginzicht in

deAmerikaanse
strategische
cultuur,waarbij'cultuur'
in combinatiemet 'strategisch'staatvoor de specifiekewijze waaropeenbevolkingdenkt en doetin
de confrontatiemet problemenvan nationaleveiligheid.Strategische
cultuur,met anderewoorden,pleegt
zich te hullenin verklaringenoveroorlogenvrede.
Zij ontstaatin het begrenzenvan nationaleidentiteit
en nodigt zo meteenal uit tot eentwee-partijenbenaderingvan debuitenlandsepolitiek. De sterrenen
strepenop de reversvanzowelBushalsKerry moesten het algemeengedeeldevertrouwensymboliseren
in 'die geweldigstenatieter wereld'.'Het is niet de
taakvan de president',zei Bushtijdensdeverkiezingscampagne,
'eeninternationaleopiniepeilingte
houden.De presidentmoetAmerika verdedigen.'
In feitewijst de heleAmerikaansegeschiedenis
op eenuniekewijze van benaderingvan strategischekwesties.De vraagis of die berustop diepgeworteldeculturelekenmerken(lees'eennationaaI-filosofisch
gegrondvest
exceptionalisme'),
op
seculier-historische
ervaringvan de korte termijn,

van 'eenislamitischebom' bijvoorbeeld,ontkentde
feitelijkheidvan de islamitischewereldalsverrevan
monolithisch,maarintegendeeleengeografischen
historischzeeronderscheiden
conglomeraat
van staten
met sterkeonderlingeverschillen.Het is bovendien
ondoenlijkleidersvan helebeschavingen
aante duiden
en bovendienonmogelijkbedreigingenin naamvan
eenhelebeschaving- verklaringenvan eenheilige
oorlog(jihad)- te concretiseren.Het punt is immers
dat alleennatie-statenzo'nbedreigingeenactueel
karakterkunnengeven.Islamitisch'fundamentalisme'moetdan ook niet wordenverstaanalseen
homogeneideologie,maarveeleeralseenzeerdivers
gedachtegoed,
dat zich in het sociaal-politieke
leven
heelverschillendkan manifesteren:nu eenspositief
en danweernegatief:Zo heeftin JordaniëdeIkhwan
(deMoslim Broederschap)
zich verbondenmet de
monarchieen ook in enkeleandereArabischelanden
~=
speeltzij eenpolitiek stabiliserende
rol. In Egypte,
~c
Algerije en de door Israëlbezettegebieden(Harnas} ~~I:§
~

of op een combinatie van beide? Strategischecul-

tuurlijkt meerhetprodukttezijnvaneenactief
werkzame
'microcultuur'
danvanzinvolleculturelereflectieopvragenvanbuitenlands
beleid.

De hele Amerikaansegeschiedeniswijst op een unieke
wijze van benadering van stmtegischekwesties

In het omgaan met kansen en dreigingen in de bui-

tenwereldheefthet Amerikaansebuitenlands-politieke
establishment
vanoudshet belangvan externeculturelefactorenonderschat
of zelfsvolstrektgenegeerd.
Amerikaansetnocentrisme
vloeitvoort uit dit manco
in het verstaanvan stelselsvanwaardenen normenen
cultureletendensendat hadkunnenhelpeninternationaalrelevanteontwikkelingente voorzien.Vooral
tijdensde KoudeOorlogwerdde noodzaakerkend
strategische
cultuur te bestuderenen zulke studieste
gebruikenalsinstrumentvan analyse.Terwijl toen
nogkon wordengestelddat de coördinatenvan de
bipolairerivaliteit typischnationaleeigenaardigheden
overschaduwden,
is de situatievandaagtotaalanders.
Het eindevande KoudeOorlogheeftkunstmatig
gecreëerde
strategische
culturendoenplaatsrnaken
voor meercultureeleigen-aardige
zienswijzen.Zonder
aandachtte schenkenaande cultureleinvloedenop
veiligheidsbeleid
en buitenlandsepolitiek, kan men
zich dan ook niet meerwagenaanhet voorspellenvan
patronenvan interactieop het internationalevlak.
Intussenmagwel wordenbedachtdat eenop identiteitsgevoelens
gestoeldestrategische
cultuur slechts
vereistenvan nationaleveiligheidbenoemt,en dat is
nogiets andersdan beschavingsvereisten.
Te spreken
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opereertzij in eenmeerpolitiek radicaliserende
ge- =c-: ~
daante.Duidelijk is dat in eenverdeeldeislamitische
~
wereldallerminstvan ééngrotesamenzwering
of zelfs
maarvan enigegemeenschappelijke
groepsdynamiek
kan wordengesproken.
Waar het overigensom gaat,
is niet zozeerfundamentalisme
maarextremisme.
De Amerikaanseneigingallefundamentalistenop
éénhoopte gooienals'gevaarlijkeextremisten'of
zelfs'terroristen',is riskant.Een betergeïnformeerde en meergenuanceerde
analyseis broodnodig.
In het monolithischen ongenuanceerd
perspectief ~van presidentBushen zijn oorlogskabinet
leekeen
invasiein Irak eenzinvolleroperatiedan intensivering van de strijd tegenhet internationaalterrorisme
vanbin Ladenen aanverwante
groeperingen.Toch
vormdendie laatstenvoorAmerika en de restvan
dewereldeenveelernstigerbedreigingdan Saddam
Hoesseinen zijn vermeendemassavernietigingswapens(die nooit werdengevonden).Bill Clinton moet
dan ook wel gelijk hebbengehadmet zijn uitspraak
dat deAmerikanenlievereenleiderhebbendie kracht
uitstraaltmaarhet mis heeft,dan eenzwakkepersoonlijkheiddie het wel goedziet. Daarommoest
,;;;:=
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Bushvooralsnelen besluitvaardighandelen,zodat
deAmerikaansebevolkingeengerustgevoelkreeg
en het vertrouwenin de eigennatiewerd hersteld.
Toch zou het ongelukkigeIraakseavontuurweleensdegrootstestrategische
en tactischeblunder
kunnenblijken te zijn sindshet fiascovan de Varkensbaai.Het moeraswaarinde regering-Bushzich
heeftgestort,zal voor deAmerikaansebuitenlandse
politiek waarschijnlijkgroteconsequenties
hebbenop
de langeretermijn, terwijl eenverderuitstralenvan
arrogantegevoelens
van schijnzekerheid
traditionele
bondgenotennog meervan het Amerikaanseleiderschapzal verwijderen.Veelschadeis al aangericht.Als
de machinerievoor uitvoeringvan buitenlandsbeleid
eenmaalop gangis gebracht,is het niet eenvoudigen
vaakzelfspolitiek riskantdie weerte stoppen.Zo was
het ookweinigwaarschijnlijkdat eendemocratische
verkiezingsoverwinning
het Irakbeleidhad kunnen
terugdraaien,hoezeerde tweepartijenoverdat beleid
ookvan meningverschilden,vooraloverdehoofdvraagof het verstandigwasgeweestdat landbinnen
te vallen.Buitenlandsepolitiek leentzich nu eenmaal
niet voor ingrijpendeveranderingen
van richting.
Bovendienhad het democratische
koppelKerryEdwardsin de Senaatzelf voor goedkeuringvan de
inval in Irak gestemd;datwasgeenideaaluitgangspunt om vérgaandealternatievente lanceren.Zo valt
eveneens
te begrijpendat Kerry in de campagneretoriek, ondankszijn felle kritiek op het beleidvan Bush,
niet ergovertuigendoverkwamop het punt van Irak
en deAmerikaansegeloofwaardigheid
in dewereld.
Waar het voor dewereldthansop aankomt,is de onvermijdelijkeAmerikaanse
hegemonie
ingebed
te krijgen in eenmultilateraalinternationaal-politiek
kade7:9

uitgerekendhet veiligheidsdenkendat aandacht
voor eenmultilaterale aanpaknoodzakelijkmaakt.
Om duidelijk te makenwat wij bedoelen,moet
hier evenworden ingegaanop het begrip bijprodukt.
Hiermeewordt aangegeven
dat op eenbepaaldeproduktie niet wordt gemikt noch dat dezeautomatisch
plaatsvindt.Niettemin kan aanhet bijprodukt wel
eenwezenlijkebetekenisworden toegekend.Neem
het verbandtussenlegitimiteit en democratie}O
Democratiebeoogtmachtsvormingen -uitoefening
aanvaardbaar
te doenzijn voor de burgers,ofwel
te legitimeren.Voor Fukuyama;l eenpleitbezorger
van de liberale democratievoor wie dezegedachte
zelfs 'het eindevan de geschiedenis'belichaamt,is
eenregimepasdemocratischals het wordt gelegitimeerddoor de instemmingvan degenenoverwie het
staatsgezag
wordt uitgeoefend.Hier wordendemocratie en legitimiteit zelfs synoniem.Het probleem
is evenweldat democratischtot standgekomen
regelingenen besluitenniet automatischlegitimeren.
Toch zou democratiezonderdie legitimiteit inderdaadhaar zin verliezen:als de burgersde uitoefening
van de staatsmachtniet alslegitiem beschouwen,
kan eenpolitieke democratieniet overleven}2
Het probleemis nu dat zelfs wanneerhet bijproduktessentieel
wordt geacht,op de produktie
daarvanniet zomaarkan wordengemikt. Politici die regeren,kunnen zich dan ook niet speciaal richten op het verwervenvan legitimiteit, door
een'public relations'-beleidbijvoorbeeld.Nee,
zij moetenstrevennaar eenJuist beleiden als ze
daarin slagen,dan kan dat uitmondenin de subjectievegevoelensvan de burgersdie aande basisliggen van de legitimiteitvan hun regering}3
Vergelijkbaarmet het verbandtussendemocratie
Multilateralisme als bijprodukt van de
en legitimiteit is de wijze waaropAmerika's strategiAmerikaanse zorg om nationale veiligheid
schecultuur met haarvoortdurendebetrokkenheid
Hoe begrijpelijk het unilateralismein het licht van
op de nationaleveiligheidhet onmogelijkmaakt de
eerderemultilateraleteleurstellingenook moge
internationale
politiekeordeenrechtsorde
rechtstreeks
wezen - denk aanhet vroegereJoegoslavië,
waar Eu- in het geding te brengen.Op produktie daarvankan,
ropa de Amerikanen toch weerde kastanjesuit het
met anderewoorden,niet direct wordengemikt. Zovuur liet halen- de verdedigingvan de Verenigde
lang de VerenigdeStatenin het internationalekrachStatentegenhedendaagse
bedreigingenvergt fundatenveldoverzo'n evidentesuperioriteitbeschikken,
mentelevernieuwingvan deAmerikaanse
strategische zal het land zich niet door enig verdragof regeling
cultuur.Die zal er evenwelniet komendoor het unilaten weerhoudenwanneerhet de eigenveiligheid in
lateraaldenkenin termenvan nationaleveiligheid
het geding ziet. Tijdens de verkiezingscampagne
van
voortdurendte confronterenmet eenmultilateraal
2004voeldeookKerryzichgenooptdit keerop keer
betoogoverde universelerechtenvan de mens.Toch
te benadrukken.Tweemoreel-politiekevertogenmet
behoeftde internationalerechtsordeniet buiten de
eentotaal verschillendeinvalshoekvoortdurendte
beraadslagingen
te wordengehouden.Het is immers doenbotsen,haalt dan niet veeluit. In plaatsvan een
74
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eindeloos langs elkaar heenpraten op basis van elk
de eigen desiderata, valt een dialoog over de implicaties van veiligheid in de wereld van vandaag verre
te verkiezen. Ook vanuit een oogpunt van internationaal recht kon dit weleens de meest effectieve
inbedding kunnen immers worden gezien als essentiële bijprodukten van concrete inspanningen om te
komen tot een gemeenschatpelijk'Veilighe!~sb~/eid.
Geen ander land beschikt over een m1l1talre capa-

2 JamesChance,'EmpireAnyone',in: NewYorkReviewofBooks,
7 oktober2004.
3 Dezeformuleringberustopdezg.'Caroline'-criteria.
4 De Nederlandse
Adviesraad
voorInternationale
Vraagstukken(AIV) heeftdit danookomstandig
gedaan.
ZiehetAIV-advies
Preëmptiefoptreden,
juli 2004.
5 Rwanda(1994)enSrebrenica
(1996)zijn degevallendiehier
onmiddellijkte binnenschieten.
In 2004washet Darfur ~
(Soedan)
dateeninternationaal
moreelpolitiekdebaf~p~~~gangbracht,dat nietmeteenwerdbeslist.
-l~~=~

citeit die pre-emptieve

6 Zie het magnumopusvan Grenville Clark en Louis B.

wegblijken te zijn. Mensenrechten
enmultilaterale

militaire

actie op mondiaal

niveau mogelijk maakt. Tegelijk is het overduide-

Sohn,WorldPeace
throughWorldLaw,Cambridge
(Mass.):~

lijk dat de mondiale interdependentie zich ster-

HarvardUniversityPress,1958.

ker manifesteertdan ooit, vooral in het licht van

7 Vgl.W.F.deGaayFortman,
'Rechtenvrede',
in:J.vanden

internationale destabiliserende krachten, zoals al
~i'da. De chaos waarop het internationale terrorisme mikt, vergt een mondiale rechtsorde waarbinnen politionele en militaire reacties internatio-

Berg& B. deGaayFortman(red.),Christendom
enoorlog.
Kampen:Kok, 1966,blz. 151.
8 Opmerkelijkgenoeg
heeftJezusdit aforisme
juist'
geformuleerd:
'Wie niettegenonsis, isvoorons!'

nalelegitimiteit verkrijgen. Solo-actiesmakende

9 ZieookA. vanStaden,
'Effectief
multilateralisme:
van=cc-

Verenigde Staten buitengewoon kwetsbaar, niet
alleen militair en politiek maar ook ideologisch.
Unilateralisme zal tot gevolg hebben dat de Ver-

retorieknaardaadkracht',
in: Internationale
Spectator,
juli/augustus2004,blz. 343-349.
10 HermanvanGunsteren
& RudyAndeweg,Hetgr;jJi:;~~

enigdeStatenen hun burgerswaar ook ter wereld

ongenoegen.
Overdeklooftussenburgersenpolitiek,

het primaire mikpunt blijven van dejihad-ideologie.
Tegelijk is overduidelijk dat de internatio-

Haarlem:Aramith,1994.
11 FrancisFukuyama,
1beEndofHistoryani theLastMan,

nale gemeenschapin deze tijden niet zonder
Amerikaans leiderschap kan. Aanvaarden beide
zijden die realiteiten, dan kan worden begonnen met het opstellen van een veiligheidsagenda
die de wereld uit Madeleine Albrights 'perfect
storm' kan loodsen. Op die agenda zijn multilaterale inkadering van militaire macht en de
rechten van de mens essentiëlebijprodukten.

NewYork:TheFreePress,1992.
12 Ibid.,blz. 100.
13 Ibid.,blz. 15.

Noten
1

In Bas de Gaay Fortman, 'Bella Americana: Some Consequences for the International

Community',

in: Paul van

Seters, Bas de Gaay Fortman & Arie de Ruijter, Globalization
and lts New Divides: Malcontents, Recipesand Reform, Amsterdam University Press, 2003, is reeds omstandig uiteengezet waarom de term 'regimeverandering' op een misvatting

-.

berust. Al sinds 1776 kennen de Verenigde Staten één regime

(met eenkorte onderbrekingvan instabiliteit tijdens de

burgeroorlog) en dat regime heeft hun, ondanks erkende tekortkomingen, geen windeieren gelegd. Van meer juridische
aard is het bezwaar dat 'regimeverandering' als doelstelling
van buitenlands beleid op gespannen voet staat met de hele
teneur van het VN-Handvest.

Verandering van regering is iets

anders, maar het blijft de vraag of niet-Amerikanen

er wijs

aan doen zich te mengen in Amerikaanse partijpolitiek.
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DickLeurdijk8& Geert Steelhs

military,technological
andfinancial-economic

evaluate~ More SecureWorld:Our SharedResponsibility', the report publishedby the 'High-Level Panel
on Threats,Challengesand Change',asestablished
by UN Secretary-GeneralKofi Annan, in the aftermath of the Iraq crisis early2003. Annan's main
concernwasto adaptthe United Nations to the new
securitythreatsof the 21st century.On the basisof a

superpowerasa basisfor further analysis,the issuebecomeshow to get that hegemonyembedded
in a multilateral setting. Here the notion of'policy
by-products'appearsto opennew venues.Continuing unilateralism,the paperargues,would constitute a seriousthreat to American securityproper.

newsecurityconsensus,
thePanelpresents
a frame-

Ra.,mondBuve

work for preventiveaction, including the useof force.
It arguesthat the existing groundrulesof the UN's
systemof collectivesecurity,correctlyinterpreted,
are appropriateto respondto any future security
threat. The authorsarguethat, althoughthe report
containsno lessthan 101recommendations,taken
together,thesedo not amountto the kind of'radical
changes'Kofi Annan bascalledfaroRecommendations for a definition of terrorism, a new framework
for dealingwith questionson the useof force,for
the formulation of a 'right to protection'for civilians,
and for a new institutional structurefor peacebuilding, including the establishmentof a Peacebuilding
Commission,aregeenasthe Panel'smajor accomplishments.Other suggestions,suchasthe modelsfor SecurityCouncil reform, showthe narrow
marginsin which eventhe Panelhad to operate.

dealswith United States'relationswith Latin
America. In terms of its objectivesin interamerican
policy, the BushJr governmentis not much different from its predecessors
Bush Sr and Clinton. Even
the policiesof the latter two were formulatedfrom
the perspectiveof security,i.e. economicsecurity.
But since9/11 the securityperspectiveis all-including, evenextendingdrugs, migration andguerrillas
in Latin America. Although Islamic and Muslim
movementshaveneverbeenof any importancein
this part of the world, the United Statesperceives
severalcountriesaspossiblerisks.American arrogancein imposing securitypoliciesand checks
have,no doubt, triggeredirritation amongthe Latin
American neighbours,but the most seriousblow to
US credibility basto be found in its Middle East
policiesand grogshuman rights violations deplored
by Washington.A US military basisin a Latin

Nlkhll Dhanrajllr 8&Basde Gaa., Fortman

Americancountrygaolingprisoners
to bekeFt

continuea discussion on 'Americanexceptionalism'
set off with an earlierpaperby the secondauthor,
entitled 'Bella Americana:the Need for Global
Reform (in Paulvan Seters,Basde GaayFort-

outsideinternational conventions,and the quite
doubtful US attitude regardingthe failed coupto
unseatVenezuelapresidentChávezhaveseriously
affectedthe United Statesasmoral standardbearer

~

manandArie deRuijter,Globalization
ani lts New

of democracy
in Latin Americaneyes.Therather

"

Divides: Malcontents, Recipes,ani Reform, Amster-

negative development of the US image goes together

dam University Press& West Lafayette:Purdue
University Press,2003, pp. 225-233)which dealt
with backgroundand consequences
of the American dissociationfrom the internationallegal and
politicalorder createdafter World War 11.The
current article examinesthis divergencein the light
of US foreign policy in general,pointing out that
hegemony,unilateralismand pre-emptivestrike
togetherrepresenta certain 'constant'in American
foreign policy. The paperthen examinesthe socalled'war on terror', trying to understandits flaws
within the contextof American strategicculture.
Arguably, however,what baschangedafter 9/11 is
not just the nature of securitythreatsassuchbut
alsothe global environmentin which thesemanifest themselves.Taking supremacyof the world's

with the upsurgeof a far more critical Latin American politicalleadershipthat openlyresistsAmerican
neoliberalattemptsto imposeits viewson economy
and developmenton the Latin American countriesto
be incorporatedin a FreeTradeArea of the Americas(FT AA). While Mexico and Central America
seempastthe point of no return in their dependence
on the United States,Brazil taak the SouthAmericanleadin challengingthe United States,and it bas
the supportof the major countriesof the South.
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Pltou van Dljck
showsthat Latin America basbeeninvolvedin the
implementationof an ambitiousand hybrid programmeof specialand preferentialtrade arrangementsand investmentagreements,to strengthen
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