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"Niemand doet ooit genoeg aan de rechten van de mens. Dat
geldt voor regeringen, voor internationale organisaties, voor
nationale parlementen, voor niet-gouvernementele organisaties
en ook voor gewone mensen", zo schreef Peter Baehr eens. Toch
kan worden betwijfeld of dat ook voor de gewone, grijze wijze,
mens Baehr geldt. Zonder overdrijving, zo schreven de redac-
teuren van het bij zijn afscheid aan Baehr aangeboden Liber
Aiiiicorum, kan worden gezegd dat Peter Baehr zijn leven wijdt
en heeft gewijd aan de rechten van de mens.
De Universiteit Utrecht die de mensenrechten in haar motto Sol
Iustitiae, Illustra Nos op klassieke wijze onder woorden heeft
staan, heeft wel gevaren bij de grote inzet van Peter Baehr voor
de mensenrechten. In 1990 werd hij tot hoogleraar Rechten van
de Mens benoemd aan de Utrechtse Universiteit bij het Maat-
schappelijk Aandachtsgebied Mensenrechten; op dat moment
bezette hij tevens de leerstoel De Rechten van de Mens en het
Buitenlands Beleid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Eerder was
hij onder meer secretaris en lid van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid, bezetter van de op de mensenrechten
georienteerde Cleveringaleerstoel aan de Rijksuniversiteit Lei-
den en al op zeer jeugdige leeftijd hoogleraar internationale
betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam.
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Het hoogleraarschap van Baehr aan de Universiteit Utrecht
heeft tot een bloeiperiode van de rechten van de mens als on-
derzoeks- en onderwijsterrein geleid. Onder zijn leiding is het
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), waarvan
hij tot directeur werd benoemd, uitgegroeid tot een formeel er-
kend en niet meer van de Utrechtse en Nederlandse kaart weg
to denken onderzoeks- en documentatie-instituut, dat zich te-
recht in het buitenland met de titel Netherlands Institute of
Human Rights tooit. Hij heeft de stoot gegeven tot de professi-
onele, wetenschappelijke opzet van de Netherlands Human
Rights Quarterly, het enige in Nederland verschijnende Engels-
talige vaktijdschrift op het gebied van de rechten van de mens.
Wij prijzen ons gelukkig dat hij nog steeds als Editor-in-Chief
aan de Quarterly is verbonden.
Peter Baehr was en is Been jurist. Dat is voor hem geenszins een
handicap geweest. Integendeel, het heeft ertoe bijgedragen dat
het SIM zich meer en meer kon profileren als multidisciplinair
instituut. Baehr vervulde een brugfunctie naar andere facultei-
ten, met name de letterenfaculteit, waarvan onder meer een
aantal fraaie proefschriften het resultaat is. Vanuit zijn positie
bij het SIM heeft Baehr voorts een cruciale rol gespeeld bij de
opzet en uitvoering van de landelijke Onderzoekschool Rechten
van de Mens die in 1995 door de KNAW officieel is erkend.
Peter Baehr heeft destijds de argwaan en gereserveerdheid van
vooral juridische faculteiten over het fenomeen onderzoek-
scholen overwonnen. Vier juridische faculteiten (die van
Utrecht, Maastricht, Rotterdam en Tilburg), de Utrechtse lette-
renfaculteit en sinds 2000, na de hererkenning van de Onder-
zoekschool door de KNAW, ook het TMC Asser Instituut to
Den Haag, beschouwen de Onderzoekschool nu als van grote
toegevoegde waarde.
Peter Baehr heeft zich nooit in de toren van de academie ver-
schanst. Zijn grote kennis en ervaring heeft hij ook ingebracht
in verschillende maatschappelijke functies, zoals het lidmaat-
schap van de International Executive Committee van Amnesty
International. Zo was hij voorzitter van de Adviescommissie
Mensenrechten en Buitenlands Beleid in de jaren tachtig en in
de jaren negentig lid van diezelfde commissie, nu de Commis-
sie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraag-
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stukken. Momenteel is hij voorzitter van het Universitair Asiel
Fonds, een organisatie die alles to maken heeft met de bescher-
ming en bevordering van de rechten van de mens.
Betrokkenheid, maar ook kritische bezonnenheid kenmerken
Peter Baehr in zijn wetenschappelijke en maatschappelijke acti-
viteiten. In zijn overvloedige wetenschappelijke werk streeft hij
steeds, zoals hij zelf heeft gezegd in zijn afscheidsrede van 11
november 1998, "naar een beklemtoning van de politieke as-
pecten van de rechten van de mens, echter met behoud van de
vereiste juridische zorgvuldigheid en nauwkeurigheid". Op het
continuum van idealisme tot realisme plaats ik het hart van
Peter Baehr aan de idealistische kant en zijn hoofd aan de rea-
listische zijde. Die combinatie is bij uitstek geschikt voor een
betekenisvolle maatschappelijke en wetenschappelijke rol op
het terrein van de rechten van de mens, zoals het leven en werk
van Peter Baehr tot op vandaag de dag bewijzen. Ik prijs mij
gelukkig dat Peter Baehr er geen bezwaar tegen had dat ik aan
de Utrechtse Universiteit zijn werk zou voortzetten.

Prof.mr. Cees Flinterman
Directeur Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten

7





Internationale Humanitaire Interventie: Wat to
doen in het #geval van ernstige mensenrechten-
schendingen?

P.R. Baehr

Internationale verplichtingen
Moet een lidstaat zoals Nederland gehoor geven aan een op-
roep van de Verenigde Naties tot het leveren van troepen, bij-
voorbeeld als het gaat om een einde to maken aan schendingen
van rechten van de mens (Sierra Leone) of om een aangevallen
land to hulp to komen (Koeweit)? In formele zin is dat uitslui-
tend het geval als het een oproep betreft door de Veiligheids-
raad onder hoofdstuk VII van het Handvest (optreden met be-
trekking tot bedreiging van de vrede, verbreking van de vrede
en daden van agressie). Grove en systematische schendingen
van de rechten van de mens kunnen op zichzelf worden gezien
als een zodanige bedreiging. In 1991 heeft de Veiligheidsraad
vastgesteld dat de consequenties van de onderdrukking van de
Koerdische bevolking in Irak de internationale vrede en veilig-
heid bedreigden.1 De Veiligheidsraad kan op een dergelijke be-
dreiging antwoorden met maatregelen van niet-militaire aard,
zoals het volledig of gedeeltelijk verbreken van de economische

Delen van deze tekst zijn eerder verschenen in Civis Mundi jg. 40, nr.
1 (jan. 2001)

1 Resolutie 688.
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betrekkingen, alsmede van spoor-, zee-, lucht-, post-, telegraaf-
en radioverbindingen en van andere verbindingen, en het af-
breken van diplomatieke betrekkingen.2 Voor het inzetten van
militaire middelen nemen de leden van de Verenigde Naties de
verplichting op zich aan de Veiligheidsraad "op diens oproep
en krachtens een of meer bijzondere overeenkomsten" strijd-
krachten ter beschikking to stellen.3 Zodanige overeenkomsten
zijn echter nooit tot stand gekomen en, strikt geredeneerd, zijn
de lidstaten dan ook niet verplicht troepen to leveren. Het blijft
een zaak waarover de individuele staten vrijelijk kunnen beslis-
sen. Dat geldt ook voor de inzet van Nederlandse militairen in
Srebrenica van enkele jaren geleden of het leveren van Neder-
landse mariniers voor de VN-vredesbewarende activiteiten in
het grensgebied van Eritrea en Ethiopia.

Er bestaat dus Been juridische verplichting militairen ter be-
schikking to stellen van de Verenigde Naties. Een andere vraag
is echtei of men wel zou kunnen spreken van een soort morele
verplichting. De Nederlandse Grondwet bevat een artikel 90
dat voorschrijft dat de regering de ontwikkeling bevordert van
de internationale rechtsorde. Staatsrechtsgeleerden hebben erop
gewezen. dat uit de tekst van deze bepaling niet zonder meer
bevoegdheden kunnen worden afgeleid, casu quo op deze be-
paling worden gebaseerd.4 Dat neemt niet weg dat men hieruit
althans een morele verplichting kan destilleren, om de activi-
teiten van de Verenigde Naties, die als de belangrijkste aanzet
tot de institutionalisering van een internationale rechtsorde
kunnen worden beschouwd, waar mogelijk krachtig to onder-

2 Handvest Verenigde Naties, artikel 41.

3 Handvest Verenigde Naties, artikel 43.

4 P.W.C. Akkermans en A.K. Koekoek (red.), De Grondwet: Een
Artikelsgewijs Commentaar, Zwolle: Tjeenk Willink, 2e druk 1992, blz.
831-837.
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steunen, ook als die Verenigde Naties niet altijd zo werken zo-
als men graag zou willen.5

Er wordt in dit verband overigens vaak ten onrechte gesproken
van de 'internationale gemeenschap' die deze of gene actie van
de staten, waaronder Nederland, zou verlangen. Het is echter
volstrekt onduidelijk wat met deze term wordt bedoeld. Soms
gaat het om besluiten van de Veiligheidsraad of de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties. Maar in andere gevallen
(Kosovo) is de NAVO ook wel aangeduid met de genoemde
term. Het is een term die steeds naar behoefte politiek wordt
ingevuld en die wordt gehanteerd om enigerlei politieke be-
sluitvorming, bijvoorbeeld op het gebied van collectieve mili-
taire acties zoals in Kosovo, to legitimeren. Het is hoog tijd dat
het begrip 'internationale gemeenschap' uit de terminologie
wordt verbannen, althans zolang als er geen verdragsmatige
invulling aan wordt gegeven. De 'internationale gemeenschap'
bestaat vooralsnog niet.
Interessant voor dit betoog zijn militaire interventies door
Derde Wereldlanden, waar op het eerste gezicht sprake was
van ingrijpen ten behoeve van de rechten van de mens. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan de interventie door India in Oost-Pa-
kistan in 1971, die een einde maakte aan de slachting van Ben-
gaalse burgers door het Pakistaanse leger en leidde tot de uit-
roeping van de onafhankelijke staat Bangladesh; de inval van
Tanzania in Oeganda in 1979, die een einde maakte aan het
moorddadige bewind van de dictator Idi Amin; en de bezetting
door Vietnam van Cambodja in 1979, die gericht was tegen het
nog moorddadiger bewind van de Rode Khmers van Pol Pot.
De intervenierende mogendheden beriepen zich echter in geen
van de genoemde gevallen op overwegingen van humanitaire
aard of bescherming van de rechten van de mens, India recht-
vaardigde zijn aanval met de bewering dat het zelf eerst door
Pakistan was aangevallen; Tanzania claimde dat zijn troepen
Oeganda waren binnengevallen om Amin to straffen voor een

5 Zie: P.R. Baehr, "Bevordering van de Ontwikkeling van de
Internationale Rechtsorde: Nederland en de Verenigde Naties," in:
J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), De Grondzoet als Voorwerp van Aanhoudende
Zorg (Burkensbundel), Zwolle: Tjeenk Willink, 1995, blz. 348.
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inval in Tanzania - hetgeen toevallig samenviel met een binnen-
landse opstand in Oeganda tegen Amin; en Vietnam ontkende
aanvankelijk dat zijn troepen Cambodja waren binnengevallen
en beweerde dat Pol Pot was afgezet door de Cambodjanen
zelf.6 De reden voor al deze ontkenningen is duidelijk: erken-
ning van de rechtmatigheid van dit soort interventies zou een
precedent scheppen dat zich op een ander moment tegen de
intervenierende staat zelf zou kunnen keren. Zo zou Pakistan er
het recht aan kunnen ontlenen om India binnen to vallen we-
gens de behandeling van de moslims, of China zou Vietnam
kunnen binnenvallen wegens de behandeling van de daar le-
vende Chinezen.

Met de motivering van hun optreden conformeerden de drie
genoemde staten - India, Tanzania en Vietnam - zich aan de be-
staande praktijk. In de loop der geschiedenis is non-interventie
aanvaard als een beginsel dat in het belang is van alle staten,
aangezien het een bron van mogelijke conflicten wegneemt en
daarmee een positieve bijdrage levert aan de handhaving van
de internationale orde en stabiliteit - in de betekenis van de
handhaving van de status quo. Dit vindt o.a. zijn weerslag in
het Handvest van de Verenigde Naties dat het gebruik van ge-
weld door staten in hun onderlinge betrekkingen in beginsel
verbiedt: In hun internationale betrekkingen onthouden alle
Leden [van de Verenigde Naties] zich van bedreiging met of het
gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de poli-
tieke onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere han-
delwijze die onverenigbaar is met doelstellingen van de Vere-
nigde Naties." 7 De enige uitzondering op deze regel is het ge-
bruik van geweld in opdracht van de Veiligheidsraad of in het
kader van individuele of collectieve zelfverdediging.8

v Michael Akehurst, "Humanitarian Intervention," in: Hedley Bull,
Intervention in World Politics, Oxford: Clarendon Press, 1985, b1z. 97-99.

7 Handvest van de Verenigde Naties, art. 2, lid 4.

8 Handvest van de Verenigde Naties, artikelen 43 en 51.
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Humanitaire Interventie
In de hierboven beschreven situatie lijkt de laatste tijd verande-
ring to komen, nu er in toenemende mate sprake is van een be-
hoefte aan internationale 'humanitaire interventie', in het geval
van ernstige en systematische schendingen van de rechten van
de mens. Daarmee wordt gedoeld op een dreiging met of het
gebruik van geweld door een of meer staten, eventueel in het
kader van een internationale organisatie, birmen het territoir
van een andere staat.9 In het verleden gold in het internationale
recht de doctrine van non-interventie, die gebaseerd was op de
handhaving van de stabiliteit in de internationale betrekkingen
en op de behoefte to voorkomen dat staten het recht in eigen
hand zouden nemen. Als dat toch gebeurde, was er sprake van
'agressie', die onder de regels van het internationale recht niet
was toegestaan (en nog steeds niet is toegestaan). Het veel ge-
citeerde artikel 2, lid 7 van het Handvest van de Verenigde Na-
ties vormt daarvan nog steeds de neerslag: "Geen enkele bepa-
ling van dit Handvest geeft de Verenigde Naties de bevoegd-
heid tussenbeide to komen in aangelegenheden die wezenlijk
onder de nationale rechtsmacht van een staat vallen . . . "

Inmiddels is de gedachte vrij algemeen geaccepteerd dat de be-
vordering en bescherming van de rechten van de mens een
zaak is die alle staten aangaat en dat, omgekeerd, staten die de
mensenrechten schenden, geen beroep mogen doen op de doc-
trine van non-interventie. Zo staat bijvoorbeeld in de in 1993
aangenomen Slotverklaring van de Wereldconferentie over de
Rechten van de Mens in Wenen:

The promotion and protection of all human rights
and fundamental freedoms must be considered as

9 Adviesraad Internationale Vraagstukken en Commissie van Advies
inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken, Humanitaire Interventie, Den
Haag, april 2000, blz. 7. De term kan mogelijke misverstanden oproe-
pen. Het gaat om acties met een humanitair doel. De acties zelf - mili-
tair optreden in de vorm van luchtbombardementen of acties op de
grond, die ook burgers kunnen treffen - zijn zelf niet noodzakelijker-
wijs'humanitair' van aard.
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a priority objective of the United Nations in
accordance with its purposes and principles, in
particular the purpose of international
cooperation. In the framework of these purposes
and principles, the promotion and protection of all
human rights is a legitimate concern of the
international community." 10

Dat kan de nodige consequenties hebben. Bij zeer ernstige
schendingen van de rechten van de mens, zoals in het verleden
in Zuid-Afrika, Rwanda, het voormalige Joegoslavie of Sierra
Leone, kan men stellen dat de staten zijn gebonden aan hogere
verplichtingen dan louter die van het afzien van inmenging in
elkaars binnenlandse aangelegenheden. Meer dan 25 jaar gele-
den betoogde de Britse hoogleraar R.J. Vincent al:

"...when a state by its behaviour so outrages the
conscience of mankind, no doctrine can be
deployed to defend it against intervention. Thus it
plight be argued that states had not only a right
but a duty to overrule the principle of non-
intervention in order to defend the Jews against
Nazi-persecution and a parallel is drawn and
similar argument urged in support of intervention
against the institution of apartheid in present-day
South-Africa.""

!r> Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, A/CONF.157/23,
12 juli 1993, Vienna Declaration and Programme of Action, par. 4. Voor
'international community' moet m.i., in het licht van het voorgaande,
worden gelezen the United Nations'. Zie vender: C. Flinterman,
Soevereiniteit en de Rechten van de Mens, oratie Utrecht, 19 januari 2000,
b1z. 21: "Het uiten van kritiek, in het kader van 'quiet diplomacy' of
publiekelijk, ja zelfs diplomatieke of economische sancties naar
aanleiding van schendingen van de rechten van de mens worden in
het algen,een gesproken (...) niet meer beschouwd als ongeoorloofde
inmenging."

11 R.J. Vincent, Nonintervention and International Order, Princeton N.J.:
Princeton University Press, 1974, blz. 346.
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Er bestaat brede consensus over de gedachte dat een dergelijke
militaire interventie bij voorkeur zou moeten worden geautori-
seerd door de Veiligheidsraad. Maar zoals bekend zijn bijvoor-
beeld de NAVO luchtacties in Kosovo nooit besproken in de
Veiligheidsraad, omdat de westelijke geallieerden bang waren
voor een mogelijk Russisch of Chines veto. Hun redenering
was toen dat men liever buiten de Veiligheidsraad om ache on-
dernam dan tegen de uitdrukkelijke wil van de Raad. Daarop is
niet geheel ten onrechte kritiek uitgeoefend. Zo schrijft de
Soedanese mensenrechtenactivist Abdullahi An-Na'im, die niet
van pro-Servische sympathieen kan worden verdacht, onder de
kop "NATO on Kosovo is Bad for Human Rights":

But this is simply justifying taking the law into
one's own hands by imposing one's own remedy to
a conflict because the police are expected to be
unable or unwilling to enforce it. "12

Aan de andere kant is het niet eenvoudig een effectief alterna-
tief to noemen als reactie op het Servische optreden tegen etni-
sche Albanezen in Kosovo. If ever there were an essentially
humanitarian intervention, at least in motivation and intent,
this was it," schrijft de Amerikaanse mensenrechtendeskundige
David Forsythe.13

Zoals gezegd, verdient het de voorkeur als dit soort acties
wordt geautoriseerd door de Veiligheidsraad. Maar betekent
dit nu dat men, bij afwezigheid van een dergelijke autorisatie,
nooit tot actie zou mogen overgaan? Geenszins! De Adviesraad
Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Ad-
vies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAW) wijzen er

12 Abdullahi A. An-Na'im, "NATO on Kosovo is Bad for Human
Rights," Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 17, no. 3
(September 1999), blz. 230.

13 David P. Forsythe, "Postscript: The Kosovo Crisis," in: Forsythe
(red.), Human Rights and Comparative Foreign Policy, Tokio: United
Nations University Press, 2000, b1z. 338.
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in hun advies op dat pogingen kunnen worden aangewend een
dergelijke autorisatie van de Algemene Vergadering to krijgen,
waarbij inspiratie kan worden ontleend aan de procedure die is
vastgelegd in de resolutie "Uniting for Peace" uit 1950. Deze in
1950 door de Algemene Vergadering aangenomen resolutie be-
paalt dat, als de Veiligheidsraad is verlamd ten gevolge van de
uitoefening van bet vetorecht, de Algemene Vergadering in een
speciale spoedzitting kan worden bijeengeroepen. Deze kan
dan een staat bij tweederde meerderheid aanmerken als agres-
sor en aanbevelingen doen over bet nemen van sancties tegen
die agressor. De juridische status van die resolutie is echter om-
streden en hij is in latere jaren in onbruik geraakt.14

De beide adviescommissies hebben bovendien een aanzet tot
een toetsingskader15 ontwikkeld waarin de volgende vragen
worden gesteld en beantwoord:

1) Welke staten mogen overgaan tot een humanitaire inter-
ventie?

2) Wanneer mogen staten overgaan tot een humanitaire inter-
ventie?

3) Waaraan hebben staten zich to houden tijdens de uitvoering
van de humanitaire interventie?

4) Wanneer en op welke wijze dienen staten hun humanitaire
interventie to beeindigen?

Het voordeel van een toetsingskader is dat bet de to beant-
woorden vragen systematisch op een rij zet. Het betekent echter
niet dat men op deze wijze de politieke vraag van wel of niet
meedoen kan ontlopen. Voor de inzet van de zogeheten blauw-
helmen, die tussen de partijen worden geplaatst, bestaat al zo'n
toetsingskader. Niettemin laten de uitvoerige discussies in bet
najaar van 2000 over de vraag of er Nederlandse mariniers in
VN-verband naar Eritrea moesten worden gestuurd, mede te-
gen de achtergrond van bet rapport van de Commissie Bakker,

14 Zie P.R. Baehr en L. Gordenker, De Verenigde Naties: Ideaal en
Werkelijkheid, Amsterdam/Meppel: Boom, 3e dr. 1996, blz. 90-91.

15 AIV en CAW, Humanitaire Interventie, op. cit., blz. 28. Zie appendix.
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zien hoe ingewikkeld dit vraagstuk is. Enerzijds wilde men -
terecht - een herhaling van het debacle in Srebrenica tot elke
prijs voorkomen, anderzijds wilde men toch ook de traditie van
meedoen aan VN-acties voortzetten - bij voorkeur zonder ge-
vaar voor verlies aan mensenlevens en bij voorkeur met Ameri-
kaanse garanties dat, mocht de nood aan de man komen, zij be-
reid zullen zijn de Nederlandse militairen to evacueren. Volle-
dige garanties dat er niets mis zal gaan zijn er echter niet to ge-
ven. Een dergelijke garantie zou men alleen kunnen verkrijgen
door helemaal niet to gaan. Maar dat vonden de Nederlandse
regering en de meerderheid van het parlement ook weer een al
to armzalige reactie. Vandaar het dilemma.

Conclusies
(a) Noodzaak tot enigerlei vorm van codificatie
Enigerlei vorm van richtlijnen of criteria is noodzakelijk om to
voorkomen dat willekeurig welke staat of groep van staten het
recht in eigen hand neemt, zich beroepend op een vermeend
recht van humanitaire interventie, als dat toevallig zo uitkomt
en past in de eigen buitenlandse politiek. Als het mogelijk zou
zijn hierover internationale overeenstemming to bereiken, zou
het natuurlijk mooi zijn als men internationaal juridisch bin-
dende criteria zou kunnen opstellen. Maar, gezien het feit dat
dit soort overeenstemming wel moeilijk zal zijn to bereiken, zal
men moeten terugvallen op een vorm van (politieke), niet bin-
dende richtlijnen. Het eerder genoemde toetsingskader, zoals
ontworpen door de Adviesraad Internationale Vraagstukken en
de Adviescommissie inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken
kan hiervoor een nuttig mechanisme vormen. Een dergelijk
toetsingskader kan duidelijkheid verschaffen over de mini-
mumvoorwaarden die in acht moeten worden genomen. Ver-
der kan het de beraadslagingen in de Verenigde Naties (Veilig-
heidsraad dan wel Algemene Vergadering) over de desbetref-
fende interventie helpen structureren. Ook biedt een toetsings-
kader aanknopingspunten voor de VN-statengemeenschap om
eenmaal uitgevoerde, ongeautoriseerde humanitaire interven-
ties to beoordelen en in voorkomende gevallen to gedogen "in-
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then voldoende aan 'legitimiteitsoverwegingen' is tegemoet ge-
komen."16

(b) Consequen ties van het ontbreken van codificatie
Het ontbreken van codificatie brengt met zich mee dat militaire
acties worden ondernomen op willekeurige basis, wanneer het
maar past in de buitenlands politieke oogmerken van een wil-
lekeurige staat of groep van staten. Daardoor kan de actie zelf
voorwerp van controverse worden in plaats van de schendin-
gen van de mensenrechten of het internationale humanitaire
recht waar het uiteindelijk allemaal om was begonnen.

(c) Gevaar van toename van het aantal interventies zonder machti-
ging door de Veiligheidsraad
Er is geen reden to veronderstellen dat enigerlei vorm van codi-
ficatie, zoals bedoeld onder (a) het aantal interventies zonder
machtiging door de Veiligheidsraad zou doen toenemen, op
voorwaarde dat de situatie in kwestie eerst is voorgelegd aan
de Veiligheidsraad en dat over de acties zelf wordt gerappor-
teerd aan de Veiligheidsraad. Dit soort rappprten zou zowel de
plannen voor humanitaire interventie en haar voortgang moe-
ten omvatten. Het zou tevens verstandig zijn als meer dan een
staat of een internationale organisatie wordt betrokken bij het
besluit tot het ondernemen van een humanitaire actie. Dit zou
het gevaar dat het idee louter wordt gebruikt in het kader van
de bevordering van nationale doelstellingen verminderen.

(d) De noodzaak van codificatie om mogelijke juridische bezwaren te-
gen dit soort acties to ondervangen
Het is moeilijk to zeggen of staten op het ogenblik terugschrik-
ken voor interventie ter voorkoming van menselijke rampen,
omdat zij denken dat er juridische bezwaren bestaan tegen dit
soort acties. Over het algemeen vertellen regeringen in het
openbaar eerder waarom zij een actie hebben ondernomen dan
dat zij gaan uitleggen waarom ze iets niet hebben gedaan. In
laatste instantie blijft een besluit om wel of niet to intervenieren
de politieke verantwoordelijkheid van de betrokken rege-

16 AIV en CAW, Humanitaire Interventie, op. cit., b1z. 30.
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ring(en). Er kunnen allerlei redenen zijn waarom zij besluiten
niet tot actie over to gaan: internationale repercussies, buiten-
lands-politieke factoren, gebrek aan militaire middelen en per-
soneel, gebrek aan transportfaciliteiten, etc. Juridische argu-
menten worden veelal ten tonele gevoerd om politieke overwe-
gingen de nodige dekking to geven.

(e) Juridische of politieke criteria
Nieuw to formuleren juridische criteria zijn wellicht niet nood-
zakelijk. Het VN Handvest bevat zulke criteria, waarbij de be-
voegdheid tot handelen bij de Veiligheidsraad wordt gelegd.
Wat nu veeleer is vereist, zijn politieke criteria waarmee rege-
ringen worden geholpen om tot een besluit to komen om wel of
niet in to grijpen. In laatste instantie zullen besluiten tot huma-
nitaire interventie van geval tot geval worden genomen.

Het formuleren van duidelijke criteria zou die staten over de
brug kunnen helpen die sceptisch staan tegenover het idee van
humanitaire interventie als zodanig. Humanitaire interventie
zonder autorisatie door de Veiligheidsraad zou kunnen worden
gerechtvaardigd alleen op morele en politieke gronden als een
soort 'nooduitgang' van de bestaande standaarden van interna-
tionaal recht. Er bestaat een zeker risico dat pogingen om de be-
staande regels to amenderen verschillen van mening over poli-
tiek vaak uiterst gevoelige zaken zouden kunnen verscherpen
en eerder destructief dan constructief kunnen werken op de
mogelijkheid om slachtoffers onder de burgerbevolking to
voorkomen.

Tot slot

Humanitaire interventie met militaire middelen is geen pana-
cee. Het is een uiterste middel dat kan` worden aangewend -
desnoods ook zonder machtiging van de Veiligheidsraad - als
alle andere mogelijke instrumenten hebben gefaald. De inter-
ventie dient to worden beeindigd zodra het beoogde doel - het
tot een einde brengen van ernstige schendingen van de rechten
van de mens of het internationale humanitaire recht - is bereikt.
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APPENDIX

Uit: Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en Com-
missie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken
(CAW), Humanitaire Interventie, Den Haag, april 2000, blz. 30-
34 [de voetnoten zijn weggelaten].

VI.2 Aanzet tot een toetsingskader
De AIV en CAW kiezen voor humanitaire interventies zonder
autorisatie van de Veiligheidsraad nadrukkelijk voor het uit-
werken van een toetsingskader dat als minimum voorwaarde
voor ongeautoriseerde humanitaire interventies in acht moet
worden genomen, en niet louter voor een lijst
van losse criteria. De gedachte hierachter is dat intervenierende
staten niet alleen moeten voldoen aan criteria, maar ook aan
een aantal procedurele waarborgen en inhoudelijke afwegin-
gen. Tegen deze achtergrond kunnen vier kernvragen voor een
toetsingskader worden onderscheiden, welke hierna afzonder-
lijk zullen worden behandeld

1) Welke staten mogen overgaan tot een humanitaire interventie?

a) De bescherming van een ruim geinterpreteerd recht op le-
ven behoort tot de categorie verplichtingen (obligationes erga
omnes) bij de naleving waarvan iedere staat wordt geacht
een juridisch belang to hebben. Hoewel het juridisch belang
bij de naleving van het recht op leven dus aan elke staat
toekomt, zal de operationele uitoefening van de humani-
taire interventie in de praktijk in het algemeen steeds wor-
den bepaald door de algemene politieke context en de situ-
atie die de aanleiding vormt voor het militaire optreden. In
dit verband menen de CAW en AIV dat mag worden ver-
wacht dat de staten die tot humanitaire interventie over-
gaan partij zijn bij regionale en universele verdragen ter be-
scherming van de mensenrechten. Het is voorts vanzelf-
sprekend dat de intervenierende staten op geen enkele
wijze zelf betrokken kunnen zijn bij de ernstige schendin-
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gen van fundamentele mensenrechten ter bestrijding waar-
van wordtgeintervenieerd.

b) Met inachtneming van de andere punten van het hier be-
schreven toetsingskader zou voorts om operationele rede-
nen de voorkeur kunnen worden gegeven aan de betrok-
kenheid van landen in de regio, omdat zij feitelijk in staat
zijn tijdig tot de humanitaire interventie over to gaan dan-
wel essentiele logistieke ondersteuning to verlenen. Er dient
evenwel voor to worden gewaakt dat hun geografische na-
bijheid niet risico's van misbruik in de hand werkt.

c) Het verdient, mede in het licht van het voorgaande, de
voorkeur dat de humanitaire interventie wordt uitgevoerd
door een groep van staten die optreden in het kader van
een internationale organisatie. Verwacht mag worden dat
de voorwaarden en waarborgen van een toetsingskader
meer kans maken in acht to worden genomen in een insti-
tutioneel kader dan wanner een individuele staat tot de
militaire operatie overgaat. Procedureel verdient het de
voorkeur om to pogen de collectieve interventie binnen of
met steun van een regionale organisatie in het kader van
Hoofdstuk VIII VN-Handvest to laten plaatsvinden.

2) Wniineer niogen staten overgaan tot een humanitaire interventie?

a) Er moet sprake zijn van een situatie, waarin fundamentele
mensenrechten op grootschalige wijze ernstig (dreigen te)
worden geschonden en ingrijpen urgent is. Hierbij dient
primair gedacht to worden aan aantastingen door de legi-
tieme regering van een ruim geinterpreteerd recht op leven.
De hier gehanteerde formulering bevat zowel een kwalita-
tief element ('ernstig' en 'fundamenteel') als een kwantita-
tief element ('grootschalig'). Onder ernstige schendingen
van fundamentele mensenrechten vallen niet alleen uit-
roeiing door middel van standrechtelijke executies, gerichte
gewapende of politionele aanvallen op willekeurige bur-
gerdoelen, maar ook folteringen, gijzelingen, verkrachtin-
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gen en ernstige aantastingen van de menselijke waardig-
heid zoals vernederende behandeling.

b) Met betrekking tot de - in sommige opzichten verder rei-
kende - 'misdrijven tegen de menselijkheid', verwijzen de
AIV en CAVV uitdrukkelijk naar de Statuten van de Joego-
slavie- en Rwanda Tribunalen en naar artikel 7 van het
Statuut van Rome voor een Internationaal Strafhof . Niet
alle schendingen als omschreven in artikel 7 zijn op zichzelf
voldoende aanleiding om over to gaan tot humanitaire in-
terventie. Bij zo'n interventie dient immers ook sprake to
zijn van een aantal bijkomende voorwaarden, zoals de ur-
gentie van ingrijpen. Niettemin is het van groot belang dat
'grootschaligheid' en 'het systematische karakter' van
schendingen van mensenrechten geen cumulatieve voor-
waarden meer zijn voor internafionaal ingrijpen. Daarnaast
benadrukken de AUIV en CAW dat ernstige en grootscha-
lige schendingen van de fundamentele mensenrechten ook
kunnen worden begaan door niet-statelijke actoren en dus
de aanleiding kunnen vormen tot een humanitaire inter-
ventie.

c) De legitieme, international erkende regering is niet in staat
of bereid om adequate zorg aan de slachtoffers to verlenen.
Zij doet geen beroep op derde staten of internationale or-
ganisaties en verleent deze geen toegang tot haar grondge-
bied. Dat autoriteiten wel bereid maar niet in staat zijn om
de rechtsorde to handhaven, en dus grootschalige schen-
dingen van mensenrechten to voorkomen, wordt overigens
door de Secretaris-Generaal vermeld als een van de facto-
ren waarmee de Veiligheidsraad rekening zou moeten
houden bij beslissingen terzake. Ook zijn situaties denkbaar
van volledige afwezigheid van elke vorm van regering of
andere gezagsuitoefening. De in het volkenrecht noodzake-
lijke toestemming aan vreemde troepen om het grondge-
bied to betreden kan dan niet worden verleend. Ook zal een
bezettingsmacht in het algemeen geen toestemming verle-
nen voor een humanitaire interventie.

Q
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d) Bij humanitaire interventie kan het zowel gaan om een in-
terne crisis als om een in hoofdzaak interne humanitaire
noodsituatie met beperkte (grensoverschrijdende vluchte-
lingenstromen), dan wel omvangrijke (destabilisering van
de regio) internationale gevolgen. Een aantoonbare drei-
ging van een intern of international gewapend conflict vol-
staat op zichzelf niet om to voldoen aan de voorwaarden
voor humanitaire interventie. Anderzijds is een bedreiging
van de internationale vrede en veiligheid als gevolg van de
ernstige en grootschalige schendingen van fundamentele
mensenrechten geen afzonderlijke voorwaarde.

e) De inzet van militaire middelen is onontkoombaar om de
humanitaire noodsituatie in kwestie alsnog to doen keren of
in to dammen; de overheersende doelstelling van de inter-
ventie moet dan wel humanitair to zijn. Dit wil zeggen dat
de actie moet zijn gericht op het voorkomen of het beeindi-
gen van de hiervoor beschreven humanitaire noodsituatie.
De intervenierende staat dient vooraf de humanitaire doel-
stellingen van de interventie

de internationale gemeenschap en aan de staat op het
grondgebied waarvan de interventie zal plaatsvinden, ten-
einde het risico van een beroep op Artikel 51 VN-Handvest
zoveel mogelijk to beperken, en om controle achteraf door
de internationale gemeenschap mogelijk to maken. Het feit
dat overwegingen van nationaal (veiligheids)belang kun-
nen meespelen bij de beslissing tot interventie over to gaan,
laat onverlet dat deze duidelijk ondergeschikt dienen to zijn
aan de humanitaire doelstelling van de interventie. Idealiter
vallen bevordering van de internationale rechtsorde, inclu-
sief handhaving van mensenrechten, en nationaal belang
samen.

f) De intervenierende staat heeft to goeder trouw tevergeefs
alle in aanmerking komende niet-militaire middelen uitge-
put om op to treden tegen de staat die de mensenrechten
schendt. Dit betreft onder meer pogingen de humanitaire
crisis in kwestie to bezweren door ondersteuning van de
'civil society' van deze staat. Voorts moet worden gedacht
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aan pogingen in het kader van regionale of internationale
organisaties, belast met toezicht op naleving van mensen-
rechten. Ook gaat het hierbij om het (laten) indienen van
een ontwerpresolutie bij de VR. Indien onder de perma-
nente leden van de Veiligheidsraad geen overeenstemming
is to bereiken, ligt het in de rede dat de eerder in dit hoofd-
stuk beschreven procedure wordt gevolgd. Hierbij dient
ook rekening to worden gehouden met een mogelijke snelle
verslechtering van de humanitaire noodsituatie, die soms
een onverwijlde militaire inzet noodzakelijk maakt. Te lang
wachten om to bezien of het gehele niet-militaire scala aan
mogelijkheden is uitgeput, kan zelfs een averechts effect
bewerkstelligen, omdat dit in de crisisgebieden in kwestie
de perceptie kan doen postvatten van ,een aarzelende inter-
nationale gemeenschap. Zelfs militaire middelen bieden
geen uitkomst meer als een crisis eenmaal tot een onbe-
heersbare chaos is geescaleerd.

3) Wnarnmi hebben staten zich to houden tijdens de uitvoering van de
Immnnitnire interventie?

a) De humanitaire interventie dient proportioneel to zijn ten
opzichte van de ernst van de situatie. Dit betreft voor een
belangrijk deel de wijze van gebruik van of dreiging met
geweld. De regels van het humanitaire recht zijn hierbij on-
verkort van toepassing. In dit verband kan ervan worden
uitgegaan dat de Conventies van Geneve van 1949 ge-
woonterecht zijn en onverkort dienen to worden nageleefd.
Indien wordt geintervenieerd door een groep van staten die
niet alle partij zijn bij de Aanvullende. Protocollen van 1977
en andere humanitairrechtelijke verdragen moeten de re-
gels van het gewoonterecht terzake in acht worden geno-
men. Staten die het proportionaliteitsvereiste niet in acht
nemen, kunnen worden geconfronteerd met onvoorziene
juridische complicaties.

b) Een tweede vereiste van proportionaliteit betreft de gevol-
gen voor de internationale vrede en veiligheid. Indien de
ernstige en grootschalige schendingen van fundamentele
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mensenrechten op zichzelf of door hun gevolgen een be-
dreiging van internationale vrede en veiligheid vormen,
mag de humanitaire interventie zelf geen grotere bedrei-
ging voor de internationale vrede en veiligheid inhouden.
In andere gevallen, waarbij geen vooraf bestaande bedrei-
ging bestaat van internationale vrede en veiligheid door de
schendingen van de rechten van de mens of de gevolgen
ervan, kan de humanitaire interventie zelf door het enkele
uitvoeren ervan een bedreiging vormen voor de internatio-
nale vrede en veiligheid. De CAW en AIV erkennen dat
zich hierbij een dilemma kan voordoen: het gebruik van
geweld of het dreigen ermee moet krachtig genoeg zijn om
het gewenste effect to sorteren, maar dient tevens vol-
doende gedoseerd to zijn om geen aanleiding to geven tot
het destabiliseren van de regionale verhoudingen. Een der-
gelijke destabilisering kan immers een nog massaler verlies
aan mensenlevens tot gevolg hebben dan het verlies dat de
inzet van interventie vormt.

c) Het effect van de humanitaire interventie op de staatsstruc-
tuur van het land waartegen die interventie is gericht, dient
to worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het be-
reiken van het humanitaire doel. Dit kan niettemin beteke-
nen dat de humanitaire interventie de structuur van een
staat en vormen van gezagsuitoefening beoogt to wijzigen,
waardoor wordt bewerkstelligd dat in de toekomst de
rechten van de mens worden gehandhaafd (onder andere
door vrije verkiezingen). De rol van nationale overheden bij
grootschalige schendingen van de fundamentele mensen-
rechten in de jaren negentig is in sommige gevallen der-
mate groot geweest dat het einde van dergelijke schendin-
gen slechts to bewerkstelligen was door het zittende regime
zelf aan to pakken.

d) De staten die tot humanitaire interventie overgaan rappor-
teren onmiddellijk en uitvoerig aan de Veiligheidsraad over
de aanleiding, omvang, verloop en vermoedelijke duur van
de operatie.
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4) Wanneer en op welke wijze dienen staten hun humanitaire inter-
ventie to beeindigeii?

a) De intervenierende staten dienen er zich bij voorbaat toe to
verbinden de humanitaire interventie op to schorten zodra
de betrokken staat bereid en in staat is om zelf een einde to
maken aan de grootschalige schendingen van de mensen-
rechten, of de Veiligheidsraad of een regionale organisatie
met autorisatie van de Veiligheidsraad overgaat tot het ne-
men van dwangmaatregelen met gebruik van geweld voor
dezelfde humanitaire doeleinden.

b) De intervenierende staten dienen hun interventie to beein-
digen wanneer het doel van de humanitaire interventie,
namelijk het stopzetten van de schendingen van de men-
senrechten, is bereikt. Ook hierbij speelt het proportionali-
teitsvereiste een rol, hoewel veel zal afhangen van de om-
standigheden. Immers, in situaties van ernstige en groot-
schalige schendingen van mensenrechten ontbreken veelal
de voorwaarden om op korte termijn deze rechten op ef-
fectieve wijze to kunnen waarborgen. Enerzijds kan de in-
terventie dus niet voortijdig worden stopgezet en dienen
voorwaarden tot een proces van 'post conflict peace
building' aanwezig to zijn. Anderzijds mag de operatie een
redelijke duur niet overschrijden teneinde de humanitaire
doelstelling ervan niet in gevaar to brengen.
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