
 1 

  

 

INTERNATIONALE 

BETREKKINGEN 
Prof. D. Criekemans 

FREDERIK STEVENS 
2e Bachelor Politieke Wetenschappen 

Samenvatting 

 



 2 

 

1 Inleiding 

1.1 Lijst met concepten 
- Anarchie: wanneer er anarchie is, gaat men er van uit in de internationale betrekkingen dat er 

geen hogere autoriteit is dan de staat zelf. Anarchie is het vertrekpunt als men naar de 

internationale politiek kijkt. Dit is een fase waarin de aanwezigheid van globale politieke 

autoriteiten ontbreekt. De staten zijn in deze situatie op zichzelf gewezen.  

 

- Macht: iets of iemand, in deze context een actor in de internationale politiek, iets te laten 

doen wat die normaal niet zou doen. Instrumenten die men hiervoor kan gebruiken zijn: geld, 

militair, diplomatie, grondstoffen. Macht staat centraal in de studie van de politiek 

 

- Balance of power: in de theorie van de balance of power gaat men ervan uit dat meerdere 

machtscentra leiden tot een stabiel systeem. Er is niet één centrale machtsactor. Balance of 

power kan zowel bipolair zijn (zoals ten tijde van de koude oorlog met de VS en Rusland het 

geval was) maar evenwel multipolair, een systeem waar we vandaag de dag meer en meer 

naar evolueren met landen als bv. China dat ook een grootmacht geworden is. 

 

- Veiligheidsdilemma: het veiligheidsdilemma beschrijft een fase waarin een actor actie 

onderneemt en investeert in zijn nationale veiligheid wat wordt geïnterpreteerd door andere 

actoren als een agressieve daad. Door deze actie gaan andere staten als tegenreactie ook 

investeren in de nationale veiligheid. Doordat het ene land investeert veiligheidsbeleid lokt dit 

de reactie van andere landen uit om nog meer te investeren in hun veiligheidsbeleid uit schrik. 

Dit brengt een vicieuze cirkel teweeg. De tegenreactie van de andere staten komt er omdat de 

motieven van de staat die initieel investeerde onbekend zijn. Vb. Koude oorlog 

 

- Interdependentie: interdependentie verwijst naar de onderlinge afhankelijkheid van de 

verschillende staten in het internationale systeem. Onderlinge afhankelijkheid impliceert 

wederzijdse beïnvloeding, zelfs al is er slechte een beperkte gelijkheid tussen de betrokken 

partijen, meestal als gevolg van een gevoel van wederzijdse kwetsbaarheid. Het wordt vaak 

geassocieerd met trends richting meer samenwerking en meer internationale integratie in de 

wereldpolitiek. Het is een term die het liberalisme gebruikt om een stabiel politiek systeem op 

wereldniveau te beschrijven. 

 

- Soevereiniteit: de soevereiniteit verwijst naar de niet in vraag gestelde autoriteit van een land 

dat de enige actor is die auteur is van wetten binnen het eigen grondgebied. Het verwijst naar 

de capaciteti om onafhankelijk en autonoom te opereren op wereldvlak. Dit impliceert dat 

staten gelijk zijn. Daarnaast is er de interne soevereiniteit dat verwijst naar de autoriteti van 

een staat binnen het eigen grondgebied.  

 

- Globalisering: de opkomst van een complex web van verbondenheid dat betekent dat ons 

leven in toenemende mate wordt gevormd door gebeurtenissen die zich voordoen, en 

beslissingen die zijn gemaakt, op grote afstand van ons. Anderzijds heeft globalisering ook te 

maken met de-territorialisering aangezien er door globalisering meer en meer een homogene 

samenleving wordt gecreëerd. De centrale assumptie van globalisering is dat de grenzen van 

staten minder belangrijk worden. Grote crissise zoals migratie, economie en mileu zijn zaken 
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ook niet alleen kunnen oplossen waardoor het verschil tussen nationaal en internationaal veel 

moeilijker af te bakenen is = transnationalisme Het concept heeft 5 dimensies 

 

 

- Technologisch: nieuwe technologiën hebben ervoor gezorgd dat tijd en ruimte bij 

elkaar worden gedrukt en de afstand tussen landen veel kleiner geworden is.   

- Economisch: verwijst naar het feit dat we meer en meer evolueren naar een 

wereldeconomie waarin de nationale economieën worden opgeslorpt 

- Cultureel: verwijst het feit dat informatie, koopwaar en beelden afkomstig uit een 

werelddeel wereldwijd verspreid worden waardoor de culturele verschillen tussen 

landen verminderen 

- Politiek: verwijst naar het proces dat steeds meer beslissingen op een internationaal 

geaggregeerd niveau worden besloten (zowel door internationale instanties als 

organisaties). 

 

- Omcirkelingspolitiek: heeft vooral vooral psychologische gevolgen. Putin voelt zich omcirkelt 

door westen en probeert daarom Ruslands invloedssfeer uit te breiden. Actueel beleid: 

investeren in militair. Een voorbeeld van omcirkelingspolitiek is Duitsland voor de 2e 

Wereldoorlog waar het door de overwinnaars van Wereldoorlog I werd omcirkeld. Het was in 

die tijd omringd door vijandige krachten. 

 

- Indammingspolitiek: Het concept van "containment" komt voort uit het idee dat isolatie zal 

leiden tot stagnatie. Het komt er op neer dat men de invloedssfeer van een rivaliserend land 

wil beperken. Vb. De VS heeft de invloedssfeer van China proberen te beperken door via de 

VN exclusief economische zones in te voeren waardoor China niet verder kon uitbreiden in de 

exploitatie van grondstoffen in verder gelegen gebieden. Zo wilde de VS de invloedsfeer en de 

economische groei van China beperken. Het creeeren van een relatieve isolatie is de kern van 

de indammingspolitiek 

 

- Ontradingspolitiek: het concept van deterrence verwijst naar het feit dat men een 

afschrikkingsbeleid voert. Men probeert de tegenstanders af te schrikken. Dit is de politiek die 

zowel Rusland als Amerika voerden ten tijde van de Koude oorlog door te dreigen met het 

gebruik van kernwapens. Het is een strategie bedoeld om een tegenstander ervan te 

weerhouden om actie te ondernemen of om een actie die een ander land wenst te doen te 

voorkomen. De nucleaire afschrikking  zorgt ervoor dat de tegenstander geen beslissingen gat 

nemen die mogelijk als gevolg heeft dat men de kernwapens effectief inzet. 

 

- Mutual Assured Destruction: doordat twee landen beiden in het bezit zijn van 

massavernietigingswapens en evenveel investeren in bewapening is er een een balans aan 

gevaar. Doordat door beide partijen de dreiging reëel wordt gehouden voor de andere, gaat 

deze 2x nadenken vooraleer men een beslissing neemt omdat deze als gevolg kan hebben dat 

er een oorlog uitbreekt. Vb. Rusland en VS in de Koude Oorlog. Mutual assured destruction  is 

de militaire strategie die ervan uitgaat dat een gebruik van nucleaire wapens op grote schaal 

door een van twee zijden in een oorlog zou resulteren in de vernietiging van zowel de aanvaller 

als de verdediger. Het is gebaseerd op het idee dat het dreigen met zware wapens nodig is om 

te voorkomen dat de ander diezelfde wapens gebruikt. 
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- Failed State: een staat heeft een aantal noodzakelijke zaken nodig en wanneer een van deze 

zaken niet aanwezig is spreekt men van een failed state. Een staat heeft volgende zaken nodig: 

Bevolking, regering, territorium, bescherming van de bevolking en de monopolie op geweld. 

De failed staat is dus incapabel om de openbare orde te verzekeren door een gebrek aan de 

monopolie op geweld.  

 

- Asymmetrische oorlogsvoering: in een oorlog waarbij duidelijk één van de twee partijen 

duidelijk het overwicht heeft, spreekt men van asymetrical warfare. Zowel de militaire, 

economische als technologische middelen zijn ongelijk. Dit verandert de spelregels van de 

oorlogsvoering want de beduidend zwakkere partij gaat eerder kleine gerichte aanvallen 

hanteren. Vb. de oorlog in Vietnam waar de VS duidelijk meer middelen had. 

 

- Hybride oorlogsvoering: Hybride oorlogvoering komt voort vanuit het idee van het 

asymetrisch oorlogsvoeren. Grote landen gaan hierbij acties voeren tegenover andere 

concurrerende landen alsof het als een kleine staat opereert. Het zijn plotse aanvallen om te 

verassen. Putin past deze tactiek toe door het geregeld onverwacht aanvallen of binnenvallen. 

 

- Terrorisme: terrorisme is een manier om politieke doelen te bereiken door angst te zaaien en 

geweld te gebruiken.  

 

- Diplomatie: is een proces van onderhandelen en communicatie tussen staten die een conflict 

willen oplossen zonder oorlogsvoering. Het is een instrument van het buitenlands beleid van 

een land waarbij empathie van belang is. De centrale doelstelling is het tot een akkoord komen 

door het begrijpen van elkaar en door te blijven praten. 

 

- Level of Analysis Problem: als men de internationale politiek gaat bestuderen en analyseren 

dan moet men dit niet op één enkel niveau doen. Er zijn namelijk drie verschillende niveaus 

waar men rekening mee moet houden:  

▪ Globaal/Internationale systeem: men kan een case benaderen vanuit het 

internationaal systeem en gaan kijken naar de structurele factoren, de 

machtsverhoudingen, geopolitieke factoren, economische sferen.   

▪ Nationaal niveau: vervolgens kan men een case benaderen vanuit het nationale niveau 

en gaan kijken welk systeem (presidentieel, coalitie, democratie of autocratie) het land 

in kwestie heeft. Welke elementen dragen bij waarom een land beslissingen neemt in 

het buitenlands beleid?  

▪ Tenslotte is er het individuele niveau: de individuele besluitvorming is ook van belang. 

We moeten wel niet enkel gaan analyseren op dit niveau maar het bv. wel Obama die 

de topfuncties vastlegt. Er is bv. ook een groot verschil in de personen Trump en 

Clinton.  

Al deze niveaus beïnvloeden elkaar en interageren met elkaar waardoor het een complexe 

aangelegenheid is om problemen te gaan analyseren. Daarom is er theorievorming om dit te 

vereenvoudigen.  
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1.2 Grote debatten in de internationale betrekkingen 
Na de eerste wereldoorlog was er de nood aan de wetenschappelijke studie van de internationale 

betrekkingen om oorlogen te vermijden in de toekomst. In de loop der jaren zijn er 4 grote debatten 

ontstaan tussen verschillende scholen.: 

- Utopisch liberalisme (idealisme) vs. Realistisch antwoord (realisme): 

Na de eerste wereldoorlog ontstond het eertse grote debat: het idealisme ging ervan uit dat 

een internationale gemeenschap mogelijk was en dat door interdependentie en 

samenwerking tussen landen er geen oorlogen zouden volgen. Hiervoor dienden 

internationale organisaties te worden opgericht en internationale wetten. Het verdrag van 

Versailles en de oprichting van de Volkenbond toonde aan dat er de mogelijkheid was om tot 

akkoorden te komen.  

Op deze theorie kwam de tegenreactie ten tijde van de tweede wereldoorlog door de 

realisten. In de jaren 30’ met de opkomst van Nazi Duitsland ging het realisme kijken naar de 

realiteit en terug naar de machtspolitiek. Het realisme legt de focus op de machtspolitiek en 

past het sociaal darwinisme toe op staten. Het realisme kenmerkt het internationale systeem 

door een machtstrijd en een constante stroom aan conflicten. 

 

- Wetenschap vs. Traditionalisme: 

In de jarenaren 60’ wilden wetenschappers de internationale politiek verklaren door te meten 

om zo patronen te ontwikkelen. Ze ontwikkelden hypothesen en gingen deze testen = 

positivisme. De wetenschappelijke kennis moest de internationale politiek in deze theorie 

gaan verklaren. 

Dit staat in contrast met de manier van het traditionalisme die de internationale politiek 

probeerden te verklaren. Zij gingenaan de hand van zaken te interpreteren, erover te 

filosoferen en zich te baseren op de geschiedenis, de internationale politiek eerder proberen 

te begrijpen. In deze visie zijn normen en waarden veeleer van belang 

 

- Interpretatief paradigma vs. Oude scholen (Neo-liberalisme en Neo-realisme) 

Het draait om de toenemende ongelijkheid in de wereld volgens het interpretatief paradigma. 

Het focust op de structuren van economische macht en de rol die internationaal kapitaal 

speelt in de internationale politiek. Het bracht de politieke economie onder de aandacht. Alles 

draait in dit paradigma om ongelijkheid zowel nationaal als internationaal. 

 

- Gevestigde scholen vs post positivisten.  

De voorgaande dachten dat de wereld beter te begrijpen viel door te observeren en patronen 

te vinden (wat met dingen die je niet kan meten?). Maar de post positivisten stellen dat de 

onderzoeker zelf een onderdeel is van de sociale werkelijkheid en wordt dus ook beïnvloed. 

De gevestigde positivistische scholen dachten dat door systematische waarnemingen er 

duidelijke patronen zouden worden herkend.  

  



 6 

2 Evolutie van het internationaal systeem sinds 1648 

2.1 De staat: een relatief nieuw gegeven 

2.1.1 Territoriale valkuil 
Een staat is een recent fenomeen in de internationale relaties. Politieke geografen Agnew en Corbridge 

hebben het over de territoriale valkuil: vroeger was de staat een vaste en onveranderlijke entiteit met 

een strikte scheiding tussen binnen en buitenland. Grotere vraagstukken kennen geen grenzen. Meer 

grensoverschrijdingen elementen. De valkuil is dat we nog in termen denken van de staat en niet 

rekening houden met internationale instanties. 

2.1.2 Middeleeuwen 
In de middeleeuwen bestonden er nog geen steden maar de hanzensteden zijn een voorbeeld van hoe 

er wel al internationale samenwerking was tussen steden. Dit was van oorsprong een 

samenwerkingsorganisatie van Duitse steden rond de Oostzee en aan de Noordzee. Daaronder waren 

ook steden uit de Lage Landen (het huidige België en Nederland), Denemarken, Noorwegen en Zweden 

begrepen. De grote Hanzesteden, Gemeene of Principaalsteden genoemd, zochten hun machtsbereik 

uit te breiden over kleinere steden en dorpen in hun achterland. Hun, voor die tijd, moderne handel 

baseerden zij op gezamenlijke erkende rechten op het verhandelen van bepaalde producten, de 

juridische vorm van de handelscontracten en het nakomen van de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen, eventueel af te dwingen via gezamenlijk erkende rechtbanken.  

2.1.3 Vrede van Westfalen  
De Westfaler soevereiniteit is het het concept van de soevereiniteit van een natiestaat. Het was 

gebaseerd op territorium met grenzen en het ontbreken van een rol voor de externe agenten in de 

binnenlandse structuren. De Vrede van Westfalen was een serie van vredesverdragen die getekend 

werden tussen mei en oktober 1648 in Osnabrück en Münster. Deze verdragen beëindigden de 

Dertigjarige Oorlog (1618–1648) in het Heilige Roomse Rijk, en de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) 

tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarmee Spanje ook formeel de 

onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek bevestigde. 

2.1.4 Duitse en Italiaanse eenwording 
Met de Duitse eenwording wordt in de eerste plaats gedoeld op het ontstaan in 1871 van het Duitse 

Keizerrijk uit de voordien vele onafhankelijke en semi-onafhankelijke staten en staatjes van de Duitse 

Bond. 

Het Risorgimento ("herrijzenis") is de periode van de eenmaking van Italië, die begon in 1820 met 

opstanden in Napels en Piëmont en voltooid werd in 1870 met de inname van Rome door de Italianen. 

Het duidt ook op de erg diverse bewegingen (zowel monarchisten als republikeinen namen deel) die 

in deze periode streefden naar de eenmaking. 

2.1.5 Monroedoctrine 
De Monroe doctrine was een beginsel in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten vanaf de 

19e eeuw. De term is ontleend aan een speech die de Amerikaanse president James Monroe in 1823 

hield voor het Amerikaans Congres. Monroe verklaarde elke vorm van Europese bemoeienis op het 

westelijk halfrond taboe, waarmee hij doelde op politiek ingrijpen in de pas kort onafhankelijke naties 

in Zuid-Amerika en op nieuwe pogingen Amerika te koloniseren. Monroe beloofde evenwel de 

bestaande kolonies in handen van de Europese machten te respecteren. 
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2.1.6 Frans-Pruisische oorlog 
De oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen paste in het plan van de Realpolitik van Bismarck: zijn 

plannen voor het herenigen van de Duitse staten tot één Duits Rijk. Dit werd door Frankrijk en 

Oostenrijk geblokkeerd. Deze staten wensten op het Europese continent geen vierde grootmacht 

naast Rusland, Frankrijk en Oostenrijk. Door de afloop van de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog was in 

1866 Oostenrijk reeds uitgeschakeld en in 1870 zou ook Frankrijk volgen. Tijdens het beleg riep 

Bismarck op 18 januari 1871 in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles het Duitse Keizerrijk uit. 

2.1.7 Het oosters vraagstuk 
In de Balkan regio was er een structurele instabiliteit in de late 19e en vroege 20e eeuw. Deze 

instabiliteit was het gevolg van een machtsvacuüm dat optrad op trad door de territoriale en politieke 

ondergang van het Ottomaanse Rijk. Dit betekende dat de Balkan regio, gekenmerkt door complexe 

etnische en religieuze verschillen, te maken kreeg met nationalistische bewegingen die het 

expansionisme aanwakkerde bij 2 grootmachten namelijk Oostenrijk-Hongarije en Rusland 

2.1.8 Wereldoorlogen 
In 1914 werd Franz Ferdinand vermoord wat resulteerde, door de verschillende allianties die er waren, 

in een oorlog tussen enerzijds Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, en anderzijds VK, Frankrijk en 

Rusland. De overwinning van de Geallieerden was te danken aan zowel de mankracht, de betere 

uitrusting als de hulp van de VS. 

Hoewel de 1e wereldoorlog bedoeld was alle verdere oorlogen te vermijden volgde er als snel een 2e 

wereldoorlog. Deze brak uit door een samenkomen van omstandigheden namelijk het Verdrag van 

Versailles en het daaropvolgende opkomende nazisme in Duitsland.  De bedoeling van het verdrag van 

Versailles was een liberale wereldode te creëren door Europese Rijken te vervangen door soevereine 

natiestaten. Maar in het verdrag moest Duitsland ook opdraaien voor de herstellingen die de WoI had 

veroorzaakt.  

2.1.9 Koude oorlog 
Brinkmanship (letterlijk op de rand van oorlog) is een term die tijdens de Koude Oorlog de tactiek 

beschreef van op de rand van oorlog te staan met het oog om de oppositie te overtuigen terug te 

trekken. Het was een effectieve tactiek, want geen van beide partijen onder dreiging van Mutual 

Assured Destruction, heeft door de nucleaire afschrikking van de tegenpartij een kernbom afgevuurd 

op de vijand. Dit zou namelijk voor zowel de kant van de dreiging als het land als ontvanger van de 

dreiging schade berokkenen. Uiteindelijk verslechterde de relatie tussen de Sovjet-Unie en de 

Verenigde Staten.  

Het bipolaire model tijdens de Koude Oorlog werd vanaf de jaren 70’ minder accuraat want er was 

sprake van een grote fragmentatie van de communistische wereld en ten tweede was er de opkomst 

van 2 economische grootmachten namelijk Japan en Duitsland.  

Het einde van de Koude Oorlog kwam er onder andere door de hervormingen onder Gorbachev vanaf 

1985. Zijn grootste zorg was de structurele economische stagnatie van de Sovjet-Unie. Met zijn beleid 

Glasnost en Perestrojka (oftewel de introductie van marktvormen in de economie en politieke 

openheid). Hij was iemand waarmee het Westen kon onderhandelen. Via private initiatieven wou 

Gorbachev het land laten reactiveren. Maar ook politieke openheid was nodig, inclusief individuele en 

intellectuele vrijheid. Gorbachev werd geïsoleerd omdat hij in plaats van het communisme hervormde 

ij veel radicalere hervormingen doorvoerde.  
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Tot de veranderingen in 1990 - in gang gezet door de laatste president van de Sovjet-Unie, Michail 

Gorbatsjov - was Rusland binnen de Sovjet-Unie een communistisch land. Daarna is onder leiding van 

Boris Jeltsin in sneltreinvaart een beweging in de richting van het altijd zo verguisde westers 

'kapitalisme' op gang gekomen. Deze ontwikkeling heeft het hele sociaaleconomische systeem van 

Rusland omgewoeld, waardoor aanvankelijk geen grotere welvaart werd bereikt, behalve voor de 

nieuwe elite en zakenwereld. 

In december 1991 stortte het Sovjetregime in. De slechte economische omstandigheden en de zwakke 

financiële positie van de overheid maakte een fundamentele economische heroriëntatie noodzakelijk 

Tegelijkertijd kondigde ze dat de nieuwe alliantie CIS open stond voor alle republieken van de 

voormalige Sovjet-Unie en naar andere landen met dezelfde doelstellingen. Het CIS charter verklaarde 

dat alle leden soevereine en onafhankelijke naties waren en daarmee was de Sovjet-Unie effectief 

afgeschaft. 

Op 21 december 1991 hadden de leiders van acht extra voormalige Sovjet-republieken - Armenië, 

Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Turkmenistan, Tadzjikistan en Oezbekistan - het Alma-

Ata Protocol ondertekend dat de CIS uitbreide tot 11 lanen. Georgië trad twee jaar later toe, in 

december 1993.  

2.2 Globalisering/de-territorialisering vs. Re-territorialisering 
Globalisering kan worden gezien als "een proces van de-territorialisering". De statelijke territorialiteit  

is in verval als een container van menselijke activiteit (financiële, economische, culturele ...). Deze 

worden meer en meer weg getrokken van de staten. Maar het einde van 'territorialisme' (oftewel de 

staat die het economisch en sociaal beleid moet bepalen) als gevolg van de globalisering betekent niet 

het einde van de territorialiteit (daar waar de staat zeggenschap heeft en waar ze regels kan opleggen 

aan haar bevolking). 

Ook bestaat er een "proces van re-territorialisatie"; dit is een ontwikkelingen waarbij er een daling is 

aan belang van bepaalde territoriale eenheden optreden (bijvoorbeeld de staat) en een stijging in het 

belang van andere territoriale entiteiten (bijv. macro-regio's of micro-regio's) 

2.2.1 Re-territorialisering: veranderende politieke invloedssferen 
Bric-landen: Brazilië, Rusland, India, China hadden een stabiele economische groei tot de financieel-

economische crisis en wilden een meer prominente geopolitieke rol spelen zowel individueel als in  

groep. Sommige van deze BRIC landen wilden hun geo-economische macht en hun geopolitieke 

invloed vertalen in een meer prominente geostrategische rol. Via diplomatie wilden ze samenwerken 

om sterker te kunnen staan tegen de hegemonie van de VS. 

2.2.2 Re-territorialisering: evolutie van internationaal systeem: unipolair naar multipolair 
Welke gevolgen zullen deze tektonische verschuivingen hebben op diplomatie? Hoe zal het 

diplomatieke apparaat van de westerse landen omgaan met de veranderende internationale orde? In 

de meeste gevallen kan men een serieus "lagging behind-effect' vaststellen waarin de nationale 

diplomaten nog steeds Parijs, Londen of Berlijn belangrijker vinden dan Beijing, New Delhi en Brasilia.  

Sommige landen lijken beter en flexibeler manieren te hebben gevonden om zich aan te passen aan 

de veranderende geopolitieke en geo-economische stromen, terwijl anderen een diplomatiek netwerk 

te hebben dat afstamt van in 1945. Re-territorialisatie zal ook gevolgen hebben voor de multilaterale 

diplomatie, maar in sommige fora zoals de WTO of het IMF lijk het 'vertaling proces' van de 

geopolitieke en geo-economische machtsverschuivingen sneller te bewegen dan in de VN-

Veiligheidsraad. 
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2.2.3 Re-territorialisering: de toenemende rol van schaarse grondstoffen in IB en diplomatie 
Grondstoffen zijn terug te vinden op bepaalde plaatsen in de wereld. En hoe meer landen op globaal 

economisch vlak meespelen, hoe meer de vraag naar deze grondstoffen zal toenemen. Hierdoor zullen 

landen waar deze grondstoffen terug te vinden zijn in belang toenemen. Deze machtsverschuivingen 

kunnen gefaciliteerd worden maar ook vertraagd worden door diplomatie.  

2.2.4 Re-territorialisering: de relatie tussen re-territorialisering en non-state actoren 
Zowel boven als onder het niveau van de staat zijn de territoriale entiteiten relevant geworden. Ze 

genereren hun eigen externe betrekkingen, buitenlands beleid en diplomatieke praktijken. 

Aan de ene kant vormt Europa een interessante proefsituatie. Aan de ene kant heeft het nieuwe 

Verdrag van Lissabon geleid tot de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden (EDEO). In 

andere regio's in de wereld zijn er sporen we soortgelijke maar minder ontwikkelde vormen van macro-

regionale integratie op.  

Aan de andere kant is Europa een crèche geweest voor sub-statelijke diplomatie. Verschillende 

regionale sub-statelijke entiteiten in Europa, zoals Vlaanderen, Wallonië, Catalonië, Schotland, Beieren 

en anderen nemen deel aan de internationale betrekkingen zonder echt achter het idee van een sterk 

Europa te staan. Ze hebben zelf een eigen buitenlands beleid, parallel, complementaire of soms in 

strijd zijn met de staat waartoe ze behoren. De tijd dat de diplomatie uitsluitend werd geassocieerd 

met de nationale staten is verdwenen. 

2.3 Re-territorialisering, macro-regio integratie en micro regio’s 

2.3.1 Vormen van Re-territorialisering 
- Europese unie = sterke re-territorialisering 

- Mercosur: een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela = 

zwakke re-territorialisering 

- SADC: is een intergouvernementele organisatie van 15 Zuid-Afrikaanse landen. Het doel van 

de organisatie is socio-economische en politieke samenwerking en integratie van de 

verschillende lidstaten = zeer zwakke re-territorialisering  

2.3.2 Micro-regio’s 
Sub-statelijke diplomatie betreft actoren binnen hoofdzakelijk federale landen. Actoren zijn regio’s, of 

stedelijke besturen. Vb. Vlaanderen, Wallonië, Baskenland, Catalonië, Schotland, etc.   

Verschillende theoretische perspectieven: Realisten vs. Regionalisten 

Realisten instrumentaliseren sub-statelijke diplomatie: de breedte en de impact van de sub-statelijke 

diplomatie, hoewel kwantitatief als kwalitatief schijnbaar groeiend, moet niet worden overdreven. In 

feite tolereren centrale overheden dat alleen in die gebieden waar ze niet meer zelf kunnen werken. 

Regionalisten centrale overheden leven in de illusie dat ze het alleenrecht hebben binnen hun 

territorium op het buitenlands beleid. Sub-statelijke overheden ontwikkelen dezer dagen hun eigen 

parallelle diplomatieke activiteiten wanneer ze denken dat ze niet in staat zijn om het buitenlands 

beleid van de staat te beïnvloeden vanuit hun perspectief. De focus ligt hier op transnationale 

samenwerking. 

Paradiplomatie = is het aan internationale betrekkingen doen door sub-statelijke of regionale 

overheden. Dit doen ze zelfstandig omdat ze hun eigen belangen willen verdedigen. Het is een concept 

dat gebruikt dient te worden om inzichten te verkrijgen in het fenomeen dat steeds meer regionale 

overheden betrokken zijn bij internationale aangelegenheden.  
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Door de globalisering spelen non-state regio's een steeds invloedrijke internationale rol. Regio's, 

deelstaten, provincies en steden zoeken hun weg naar de handel, investeringen, samenwerking en 

partnerschap op het internationale niveau. De bedoeling van de lokale overheden is dan ook om 

ontwikkeling te bevorderen door het verkennen van de complementariteit met partners 

geconfronteerd met soortgelijke problemen, met het oog op de krachten te bundelen om 

gemakkelijker te komen tot oplossingen.  

- Federalisme vind dit een surplus waarde aan de bestaande diplomatieke initiatieven = 

complementair 

- Regionalisme zegt dat paradiplomatie kan gebruikt worden om de separatistische beweging te 

laten accepteren door de internationale gemeenschap. = protodiplomatie 

- Realisme stelt dat paradiplomatie een manier is om de traditionele centrale georganiseerde 

diplomatie in vraag te stellen. 

Instrumenten van sub-statelijke actoren: 

- De mogelijkheid om internationale verdragen te sluiten 

- Transnationale contacten 

- Gezamenlijke beleidsverklaringen 

- Bilaterale vertegenwoordigers uitzenden (kan zowel economisch, politiek, cultereel, etc.) 

- Netwerken met andere overheidsdiensten 

2.4 iNGO’s 

2.4.1 Definitie 
NGO = elke organisatie die niet is opgericht door intergouvernementele overeenkomst. NGO's zijn 

binnenlandse actoren als ze hun activiteiten beperken tot de nationale politieke systemen.  

iNGO = Ze worden transnationale actoren oftewel iNGO’s zodra ze actief zijn over de landsgrenzen 

heen. Wanneer verschillende NGO's, uit drie of meer landen, een internationale NGO (iNGO) oprichten 

om als een mechanisme te dienen voor samenwerking, worden NGO's via hun iNGO internationale 

actoren. De iNGO kan proberen om de agendasetting en besluitvormingsprocessen van 

intergouvernementele organisaties te beïnvloeden.  

2.4.2 Bronnen van beïnvloeding 
- Expertise: ngo’s bezitten een meer gespecialiseerde kennis over de problematiek dan 

nationale overheden. Dit geeft hen de kans om de problematiek waar zij willen tegenin gaan 

op de agenda te zetten en om beleidsvoorstellen op tafel te leggen.  

- Betrokkenheid bij doelgroep: NGO's zijn vaak nauw in contact met hun leden uit de 

doelgroepen van internationaal beleid waaruit ze ook recruteren. Dit maakt het makkelijker 

om gehoord te worden bij de implementatie van beleid en de formulering ervan.  

- Binnenlandse politieke kieskringen: NGO's organiseren delen van de bevolking wat, door de 

aard van de binnenlandse politieke systeem, een groot effect kan hebben op het beleid van de 

nationale regeringen. 

- Toegang tot mediakanalen: dit versterkt de agendasetting macht van de NGO’s net als de 

invloed die ze hebben op de nationale overheden door kanalen van binnenlandse steun. 

- Inkomsten: NGO’s vergaren hun inkomsten van private schenkingen, overheden en 

internationale organisaties 

- Alliantievorming: de groei in het aantal NGO’s samen met de ontwikkelingen in zowel de 

communicatie- als transportmogelijkheden hebben het vereenvoudigd om allianties te sluiten 

tussen NGO’s onderling 
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3 Geopolitiek 
De geopolitieke analyse van de internationale betrekkingen wordt gedaan door zowel politieke 

geografen, specialisten als historici. In zijn essentie draait het in de geopolitiek om welke rol territorium 

speelt in de internationale politiek en welke rol deze politieke entiteiten spelen met hun buitenlands 

beleid. De geopolitiek kan worden beschouwd als een studie die enerzijds de politieke geografie 

combineert met internationale betrekkingen. 

Bij de geopolitieke dient men rekening te houden met 7 dimensies: 

- Fysiek-geografisch: natuurlijke middelen (water, grondstoffen etc.) 

- Menselijke geografie: cultuur, gemeenschappen, etc. 

- Ruimtelijke dimensie 

- Invloedssferen, grenzen (zowel intern als extern) 

- Geschiedenis en geopolitieke representaties 

- Geo-economie van diverse actoren 

- Geostrategisch: diverse actoren 

3.1 Klassieke geopolitiek 

3.1.1 Ratzel: moderne politieke geografie 
Wordt gezien als de vader van de moderne politieke geografie. Hij bestudeerde Darwin zijn ‘survival 

of the fittest’ tussen soorten en paste dit toe op de internationale politiek. Staten voeren een 

voortdurende strijd onderling. Vervolgens maakt hij gebruikt van het concept ‘state organicism’ 

namelijk dat staten opereren als individuele actoren. Ratzel formuleerde de ‘Survival of the fittest’ in 

de internationale context als een strijd voor territorium. Elke natie staat lijkt een eigen leven te leiden: 

groei, ontwikkeling maar ook dood. Hij formuleerde een aantal natuurlijke wetten van een staat: 

- De ruimte van de staat groeit mee met de bevolking 

- De uitbreiding van staten brengt ook andere manifestaties met zich mee zoals de groei van de 

volkeren / verkeer / demografie.  

- Staten groeien door kleinere rivalen te absorberen 

- Territoriale groei wordt bewerkstelligd door de grenzen uit te breiden aan de periferie. 

- In hun groei proberen staten te geografisch en politiek waardevolle gebieden te absorberen 

- De eerste steken om de territoriale groei te bekomen in en primitieve toestand moet van 

buitenaf komen. 

- De neiging tot territoriale annexatie wordt overgedragen tussen staten en stijgt in intensiteit. 

Samengevat stelt Ratzel dat internationale politiek een continu proces is om te overleven door zichzelf 

aan te passen aan de omgeving. Een staat moet groeien of gaat ten onder. Het enige criteria waar een 

staat rekening mee moest houden in zijn evaluatie van zijn buitenlandse politiek was volgens Ratzel en 

zijn volgers de mate van groei van een staat. 

3.1.2 Mahan en Mackinder: geostrategisch denken 
Mahan: illustreerde hoe belangrijk zeemacht was voor de internationale politiek. Dit was een 

belangrijk onderwerp aangezien de Amerikaanse zeemacht zo goed als onbestaande was. Hij 

conceptualiseerde de internationale betrekkingen als een continue strijd tussen naties waarin 

zeemacht een beslissende factor speelt. Gedreven door het sociaal Darwinistisch denken geloofde hij 

net als Ratzel dat een staat moest uitbreiden om niet ten onder te gaan. Zijn filosofie was gebaseerd 

op 2 belangrijke elementen: hij geloofde enerzijds dat een staat zijn welvaart gebaseerd was op 

mercantilistisch imperialisme en ten tweede op de maritieme strategie en verdediging. Volgens hem 

was een groeiende handel essentieel voor een land en zijn machtspositie in de wereld. Hiervoor was 
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een grote vloot nodig, havens en handelsroutes. Zo zou volgens hem een land niet alleen een betere 

grip krijgen op zijn eigen lot, maar ook op zijn positie in de internationale politiek. Daar waar Ratzel de 

staatsterkte mat aan de hand van 2 factoren (ruimte en positie), stelde MAhan dat de staatstertke 

sterk samenhing met de zeemacht van een staat. 

Voorbeeld 1: Toen Mahan zijn boek schreef bezat de VS geen van de 2 componenten die Mahan 

beschrijft. Mahan argumenteerde dat moest de VS hier wel op inzetten, ze hun invloedssfeer zouden 

kunnen uitbreiden tot ver buiten het eigen territorium.  In de jaren 1900 was Amerika een groeiende 

geopolitieke macht juist omwille van het feit dat ze inzette op meer zeemacht. Mahan heeft Roosevelt 

zelfs direct beïnvloed in zijn beleid door als adviseur bij hem in dienst te treden. 

Voorbeeld 2: China probeert zijn invloedssfeer uit te breiden door eilanden te maken in de Zuid 

Chinese zee om zo haar Exclusief Economische Zone uit te breiden.  

Probleem van Azië: Mahan bestuurde de manier waarop Rusland probeerde zijn invloedssfeer uit te 

breiden tot de ‘middle strip’. Wanneer Rusland zou uitbreiden tot deze ‘middle strip’ zou dit de globale 

machtsverhoudingen stevig in de war sturen. Hij stelde daarom dat de grote maritieme machten (VK, 

VS, Japan en Duitsland) een alliantie moesten vormen tegen de Russische uitbreiding.   

Mackinder: stelde dat in de 20e eeuw het post-Colombus tijdperk zou aanbreken. In dit tijdperk is de 

wereld een gesloten politiek systeem. Hij bedoelde hiermee dat lokale politieke problemen vroeger 

geen invloed hadden op de internationale politiek maar nu de wereld zorgvuldig verdeeld was onder 

voornamelijk Europese grootmachten zouden deze conflicten ook invloed hebben op de internationale 

politiek. Hij stelde vervolgens dat de zeemacht in belang zou dalen en dat landmacht in belang zou 

toenemen (zoals treinen, transportwegen etc) wat bv. een uitdaging was voor het Britse Rijk.  

3.1.3 Kjellén: uitvinder van de geopolitiek als organisch deel van de politieke wetenschappen 
Kjellén moderniseerde het concept van een staat. Geïnspireerd door Ratzel noemde hij en staat een 

‘compleet levend organisme’ dat organisch zowel extern als intern beweegt. Wat het interne gedrag 

betreft kan men de staat beschouwen als een lichaam dat groter is dan de som individuen die behoren 

tot de Staat. Het extern gedrag van een staat is gerelateerd aan een 2e kritiek van Kjellén op de 

conceptualisering van een staat als louter gerechtelijke fenomeen; het verwaarloosde bijna volledig 

de relaties tussen staten. Kjellén argumenteerde dat staten als levende organismen in relatie met 

elkaar treden. De staat was volgens hem een macht dankzij zijn geografische inbedding. Kjellén vertrok 

dus vanuit het territorium en niet vanuit wetten of juridische bepalingen.  

Kjellén voegde een nieuw element toe aan Ratzel zijn analyse namelijk dat de toekomst lag in de 

handen van landen die er in slagen autarchie te verkrijgen binnen hun eigen territorium. Hij 

suggereerde dat er slechts 3 grote economische en politieke zones zouden overblijven namelijk en 

pan-Amerikaans systeem onder leiding van de VS, een Midden-Europees systeem onder leiding van 

Duitsland en een Oost-Europees systeem onder leiding van Japan.  

Hij ontwikkelde zijn idee van de geopolitiek in een breder theoretisch kader namelijk dat van de 

organische politieke wetenschappen bestaande uit 5 sub systemen: 

- Kratopolitiek: de grondwettelijke wetgeving van een staat: organisaties, instituties, partijen… 

- Oekopolitiek: economische aspecten die de positie en macht van een staat bepalen. 

- Demopolitiek: de etnische compositie van een staat en de problemen die hierbij komen kijken. 

- Sociopolitiek: de analyse van de groepen in de samenleving en de verschillende klassen die de 

eenheid van een staat beïnvloeden. 
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- Geopolitiek: de conditie en problemen van een staat die zijn oorsprong hebben in hun 

geografische karakteristieken namelijk de natuurlijke omgeving, de interstatelijke relaties en 

de vorm van de staatsgrenzen. 

Vb. Willhelm II vervangt Bismarck in 1890; het einde van de zorgvuldige Realpolitik en een balans in 

machtsverhoudingen. Hij wil Duitsland tot zeer actieve en expansionistische actor op het wereldtoneel 

plaatsen = Weltpolitik. Het verdrag met Rusland zal niet worden verlengd. Ook wil hij Duitsland zwaar 

laten investeren in de zeemacht, gebaseerd op de theorieën van Mahan, die een marine 

wapenwedloop met het Britse Rijk veroorzaakt. Wilhem II riskeert zo ook een twee fronten oorlog. 

3.1.4 Haushofer 
Hij zag de geopolitiek als een instrument om lessen te trekken uit de tragische nederlaag van Duitsland 

in de eerste wereldoorlog. De Duitse positie in het midden van Europa had volgens hem zowel voor- 

als nadelen. Hij stelde dat door het verdrag van Versailles Duisland geblokkeerd werd in zijn 

ontwikkeling als grootmacht. Maar dit had ook zijn voordelen doordat Duisters verspreid waren over 

14 verschillende landen. Zon redeneerde hij verder, werden er onbewust bufferstaten gecreëerd 

zonder dat de natuurlijke grenzen in rekening te nemen.  

Hij vond enerzijds dat de geopolitieke wetenschap als beleid-adviserend instrument moest dienen. Ten 

tweede werd er door Haushofer een tweede aanpassing gedaan aan het concept Geopolitiek. Toen in 

1933 Hitler aan de macht kwam infiltreerde het raciale element in het Duitse geopolitieke denken. Het 

initiële concept van geopolitiek had hier niet mee te maken maar het werd door de Nazi’s gebruikt. 

Voor 1933 bestond Haushofers ‘Geopolitik’ uit volgende componenten: 

- De staat is een organisme (Ratzel) 

- Een staat is territoriaal gebonden 

- Sociaal darwinisme (Ratzel) 

- Geen internationaal rechtssysteem of moraliteit 

- De wereld is een gesloten politiek systeem (Mackinger) 

- Een staat heeft dynamische grenzen (Haushofer) 

- Expansiepolitiek 

- Pan-regio’s die zichzelf willen vestigen 

3.2 Reacties op de klassieke geopolitiek 

3.2.1 Possibilisme 
Volgens de Franse geograaf Vidal de la Blanche en zijn volgelingen bestond er niet zoiets als een 

deterministische invloed van de omgeving op mensen. In de possibilistische geopolitiek wordt de 

omgeving als beperkend en mogelijk en de mens wordt mogelijk geacht keuzes te maken.  

De omgeving biedt een aantal parameters of restricties aan het hele spectrum van het buitenlands 

beleid die door een entiteit kunnen worden uitgevoerd. Maar ook de omgeving biedt een politieke 

entiteit een aantal belangrijke kansen. De mens stond centraal in 'possibilistische geopolitiek ", omdat 

uiteindelijk de politieke besluitvormers hun opportuniteiten proberen te maximaliseren en de 

beperkingen waarmee zij worden geconfronteerd te minimaliseren.  

Zo legt de natuur alleen de basis voor de ontwikkeling van de mens; de daadwerkelijke culturele en 

politieke vooruitgang is afhankelijk van de mens zelf. Volgens Vidal de la Blache, dient de geograaf de 

verleiding om abstracte 'wetten' te formuleren te weerstaan en zou het beter zijn om tijd te investeren 

in het bestuderen en interpreteren van 'de interactie tussen variabelen, die unieke situaties te 

voortbrengen'.  
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De Franse possibilisten ontwikkelden het concept van 'genre de vie'; het idee dat de cultuur en 

geografie na verloop van tijd nauw met elkaar was verweven als gevolg van de keuzes van de mens. 

Dit resulteerde in beschrijvende portretten van de Franse mini-regio's. Daar waar de Duitse geopolitiek 

de wereld in termen van nationale staten klaar voor confrontatie had gezien, stelde de ontologische 

visie van de possibilisten dat er een geografische diversiteit bestond die volkeren over de grenzen 

heen, uitgenodigd om samen te werken met elkaar. 

Vb. netwerk van handelssteden door de havens -> hanzensteden 

3.2.2 Spykman 
Spykman ontwikkelde een globale visie waarin er een sleutelrol is weggelegd voor de geografische 

positie van de VS. Er zijn ook heel wat gelijkenissen met de Duitse visie op geopolitiek. Zo ging hij 

akkoord met het feit dat staten met elkaar strijden in een survival of the fittest, met het feit dat staten 

gebonden waren aan hun territorium, er geen internationale wetgeving of moraliteit is, er een gesloten 

politiek systeem is en tenslotte dat de grenzen tijdelijke ‘stops’ zijn. 

Maar er waren ook belangrijke verschillen met de Duitse geopolitiek: hij ging bijvoorbeeld niet akkoord 

dat staten opereerden als levende organismen. Tevens het idee van autarchie en het expansionisme 

dat uitgelokt wordt door macro-economische spanningen neemt hij niet expliciet op in zijn visie.  

Hij nam het concept macht op centraal element in zijn analyse. Dit concept mat hij aan de hand van 

klassiek geopolitieke variabelen. Hij liet zich inspireren door Mackinder’s ‘Heartland-thesis’ om een 

ander concept te introduceren: ‘Rimland’. Hij dacht dat in plaats van het Heartland (het Euro-Aziatisch 

continent), het Rimland (de strook land aan de kust die Eurazië omringt) net een cruciaal gebied was. 

Hij stelde dat degene die het Rimland controleert, Eurazië regeert en zo ook de rest van de wereld.  

Spykman gebruikt 'Geopolitiek' als een instrument voor een interventionistische strategie voor de 

Verenigde Staten om actief een nieuw 'machtsevenwicht' te bekomen. In 1942, toen de VS zowel 

Duitsland en Japan nog steeds aan het bekampen was, durfde hij te vermelden dat Washington nauwe 

militaire en politieke banden met beide landen na de oorlog zou moeten ontwikkelen. Het idee was 

dat de VS individuele contacten met veel van de landen in de Rimland moest opbouwen, om zo te 

voorkomen dat een nieuwe hegemonie ooit zou voortvloeien.  

Deze encirclement politiek legde de basis voor het buitenlands beleid na 1945 van de VS. Ze vestigde 

overal in het Rimland militaire basissen om zo het heartland te controleren. Hetzelfde doen ze ook om 

de invloedssfeer van China te beperken. Het counterbeleid van China dat Hamilton de ‘String of Pearls’ 

noemt bestaat er in dat het zal proberen om zijn marine-aanwezigheid uit te breiden door de bouw 

van de civiele maritieme infrastructuur langs de Indische Oceaan periferie. 

3.3 Realpolitieke geopolitiek (Kissinger) 
Kissinger wat en veiligheidsadviseur in de VS en was bezorgd dat de VS hun geopolitieke focus zou 

verliezen op Eurazië en in de eerste plaats op de ideologische oorlog met het communisme. Hij vond 

dat er nood was aan een globale machtsbalans. Hij vond dat het buitenlandsbeleid vna de VS erop 

gericht moest zijn om op een praktische manier in plaats van een politieke doctrine met andere 

machtige naties zoals China en Rusland. 

Realpolitik is dus diplomatie die primair gebaseerd is op de omstandigheden en veronderstellingen in 

plaats van expliciete ideologische noties of ethische voorwaarden. Een staatsleider moet bijgevolg in 

staat zijn om de echte relaties en machtsverhoudingen te destilleren en deze kennis gebruiken in zijn 

voordeel. Vaak wordt de term ook tegelijkertijd gebruikt met ‘power politics’. De focus moet dus 

verlegd worden van een ideologische strijd naar een benadering waarbij de behoeften van de natie 

centraal staan 
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3.4 Neoklassieke globale geopolitiek: Brzezinski 
Brzezinski lanceerde het begrip ‘het Grote Schaakbord’ in de geopolitiek. Dit beschreef de overwinning 

van de VS in de koude oorlog in termen van het controleren van Eurazië. Voor het eerst, zo stelt hij, 

was een niet-Euraziatische macht erin geslaagd om een sleutelrol als arbiter te spelen van de 

Euraziatische relaties. Het formuleren van een alomvattende en geïntegreerde Euraziatische 

geostrategie is dan ook het doel van zijn werk.  

Hij schatte het belang van Eurazië hoog in vandaar dat hij als raad aan het buitenlands beleid van de 

VS meegaf om zijn invloed in dit gebied te vergroten om zo een stabiel evenwicht te creëren met de 

VS als scheidsrechter. Eurazië is het schaakbord waarover hij het heft en waar de strijd om de 

wereldmacht verder zal gaan. Deze strijd moet de VS volgens hem controleren en dat vereist 

strategisch management van de geopolitieke belangen. 

3.5 Limieten van de geopolitieke benadering in de Internationale betrekkingen 
- De geopolitiek is niet de enige 'ware' benadering van de studie de internationale politiek 

- Het is geen 'exacte' wetenschap en het zal er nooit één worden 

- Het gevaar voor de geopolitieke abstracties van de diversiteit op de grond 

- Het aantal geopolitieke scholen elk ontstaan in hun eigen, zeer concrete 'Zeitgeist' 

- Sommige hebben de geopolitiek (ge/mis)bruikt als een instrument om hun eigen macht uit te 

breiden of om hun beslissingen te legitimeren. 
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4 Realisme en Neo-realisme 

4.1 Klassiek Realisme (Morgenthau) 
In zijn essentie draait het realisme rond de macht, veiligheid en het eigenbelang van een staat. Staten 

streven continu naar macht, veiligheid, eigen belang en bovenal naar autonomie omdat ze opereren 

in een zelf-helpend systeem. Elke staat is op zichzelf gewezen en in een wereld waarin er niemand te 

vertrouwen is wil je niet afhankelijk zijn van anderen. Het realisme gaat ervan uit dat de mens van 

nature uit slecht is en wordt gekenmerkt door egoïsme en eigenbelang.  

De staat is de voornaamste actor in het realisme en ontkent of minimaliseert het belang van 

individuen, internationale organisaties, transnationale actoren, internationale ondernemingen, etc. 

Deze staat is unitair (biljartbal-model) en rationeel (ze streeft bewust het eigenbelang na). Vervolgens 

heeft de staat in haar buitenlands beleid als belangrijkste taak het behartigen van haar belangen en de 

verdediging van haar bevolking. 

Doordat het realisme uitgaat dat het in de internationale betrekkingen draait om macht, gaan zij in 

hun analyse ook kijken naar de machtshiërarchie tussen staten. Men maakt hierbij traditioneel het 

onderscheid tussen grootmachten en kleine machten. Wanneer men vanuit deze theorie het 

buitenlands beleid van een land gaat evalueren moet men dan ook kijken naar de mate waarin het 

eigen belang van de staat wordt verdedigd. 

Het realisme kwam er als reactie tegen het utopisch liberalisme, dat na de eerste wereldoorlog 

opkwam. Het maakte zijn opgang na de tweede wereldoorlog en men trok hieruit zijn conclusies. De 

tweede wereldoorlog had nog maar eens bewezen volgens de realisten dat het om 

machtsverhoudingen en machtspolitiek draait. 

Klassieke realisten maken geen sterk onderscheid tussen binnenlandse politiek en de anarchistische 

beginsituatie van de wereldpolitiek. Zij zien de samenhang van de gemeenschap en gedeelde normen 

als centraal in de handhaving van de orde en terughoudendheid in zowel de internationale 

betrekkingen. 

Het klassiek realisme hecht veel belang aan de machtsbalans binnen de internationale betrekkingen. 

Ze zien het echter niet als een effectief afschrikmiddel voor oorlog, maar veeleer als een mogelijke 

oorzaak van conflict. Orde hangt volgens hem af van de sterkte van de samenleving.  

4.2 Structureel realisme of neo-Realisme (Waltz) 
In het structureel realisme gaat men uit van anarchie als de vertreksituatie van het internationaal 

systeem. In dit systeem is er een constante competitie en is men toegewezen op zichzelf op 

veiligheidsvlak. Het structureel realisme is veeleer een systeemtheorie en verklaart het gedrag van 

nationale staten vanuit de structuur van het internationaal systeem in plaats van zoals de klassieke 

realisten vanuit de menselijke natuur. De karakteristiek van het internationaal systeem bestaat erin 

dat er geen centrale overheid bestaat. Dit leidt tot spanningen, conflict en de onvermijdelijke 

mogelijkheid tot oorlog. Hiervoor zijn er 3 redenen: 

- Staten moeten terugvallen op hun eigen middelen in een systeem waarin ze aangewezen zijn 

op zelfhulp. Staten kunnen niet rekenen op iemand anders die voor hun zorg draagt.  

- De relaties tussen staten zijn gekarakteriseerd door onzekerheid en achterdocht conform met 

het ‘veiligheidsdilemma’ 

- Conflict wordt tenslotte ook nog in de hand gewerkt door het feit dat staten primair bezorgd 

zijn om het behoud of het verstevigen van hun relatieve machtspositie ten opzichte van andere 

staten.  
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Om deze redenen zijn internationale organisaties ineffectief, elke staat is namelijk toch uit op eigen 

belang.  

Desondanks is dit niet deterministisch voor geweld. Neorealisten geloven net als de klassieke realisten 

in een machtsbalans. Neorealisten zien het echter als een consequentie van de structurele dynamieken 

van het internationaal systeem en in het bijzonder de machtsverdeling tussen staten. Klassieke 

realisten zien het eerder als een product van voorzichtige staatsmanschap. Deze machtsbalans kan 

volgend hen zowel unipolair, bipolair als multipolair zijn.  

- Unipolair: een hegemoniale stabiliteit door één bepaalde actor oftewel een machtspool. Er is 

slechts één grootmacht. Dit impliceert wel een soort wereldregering maar unipolariteit is 

slechts relatief.  

- Bipolair: een internationaal systeem bestaande uit 2 grootmachten. In de Koude oorlog was 

dit het geval. In een bipolair systeem moeten beide actoren wel gelijk zijn qua macht en 

middelen. Conflicten in de periferie, een status quo. Elk van de twee actoren probeert elkaars 

sterkte in te schatten. Er ontstaat meer samenwerking en regels.  

- Multipolair: een internationaal systeem bestaande uit 3 of meer machtscentra. Dit creëert 

volgens neorealisten een onzekere situatie wat kan leiden tot een instabiel systeem en de 

mogelijkheid tot oorlog. 

De neorealisten zien het bipolair systeem als een system gekenmerkt door stabiliteit en de grootste 

garantie op vrede. Het moedigt staten namelijk aan niet met elkaar in conflict te gaan (zie: MAD / 

ontradingspolitiek).  

Wat de kleine staten betreft argumenteren neorealisten dat deze aan ‘bandwagoning’ doen. Dit 

gebeurt omdat in de context van de anarchie, de opkomst van grote machten een angst met zich 

meebrengt voor de zwakkere staten. Dit verklaart het fenomeen van aliantievorming tussen staten ten 

tijde van de koude oorlog, toen er tevens een bipolaire machtsverhouding was tussen de VS en 

Rusland. 

4.3 Drie machtsconcepten 
Hard power: harde machtspolitiek, omvat zowel militaire als economische macht. Het is de macht die 

kan controleren wat anderen doen.  

Soft power: culturele producten, creëert de preferenties van anderen. Daar war hard power om 

middelen draait, draait soft power om ideeën ideologieën en buitenlands beleid 

Smart power = verzoening tussen de twee 

4.4 Offensief vs. Defensief realisme 
Moedigt de instabiliteit en de onzekerheid in het internationaal systeem staten aan om het overleven 

centraal te stellen of net dominantie achterna te streven? Het antwoord van offensieve realisten is 

dat staten steeds naar opportuniteiten moeten zoeken om hun machtspositie te vergroten met als 

ultieme doel de hegemonie en unipolariteit. Defensieve realisten redeneren dat expansie 

onvoorzichtig is en leidt tot conflicten waardoor zij voor terughoudendheid opteren. Ze gaan ervan uit 

dat staten ervoor moeten zorgen at andere staten niet meer macht kunnen verwerven. Ze moeten in 

eerste instantie hun eigen veiligheid vooropstellen.  

China casestudie: offensieve realisten voorspellen dat China en VS zich gaan verwikkelen in een 

veiligheidscompetitie. Het opkomende China zal de VS volgens hen imiteren om zo tot regionale 

hegemonie te komen in Azië. Dit betekent dat ze alle lokale dreigingen moeten uitschakelen voor hun 

eigen veiligheid en Amerikaanse troepen wegdrijven uit het gebied. Uiteraard zal er weerstand komen 

volgens de offensieve realisten van de VS die geen concurrentie dulden.  
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Defensieve realisten argumenteren echter dat het slimmer zou zijn van China om zijn machtspositie 

te behouden in plaats van regionale hegemonie na te streven. Nucleaire wapens in de handen van 

rivalen als India bv beperken China tevens om aan expansionisme te doen. Daarbovenop zijn de kosten 

van zulk interventionistisch buitenlands beleid enorm. 

4.5 Realistische concepten 
- Anarchie: impliceert geen chaos maar de afwezigheid van een politieke autoriteit.   

- Anarchistisch systeem: is het ordenend principe van de internationale politiek dat de structuur 

ervan bepaald. 

- Balance of power: een evenwicht tussen staten en een product van diplomatie volgens 

klassieke realisten maar een tendens naar een natuurlijk evenwicht volgens structurele 

realisten  

- Mogelijkheden: bevolking, grootte van het territorium, economische sterkte, militaire 

capaciteit en competentie 

- Internationaal systeem: een set van inter-gerelateerde delen die samen één vormen. 

Systemen hebben definiërende principes zoals hiërarchie en anarchie. 

- Nationale belang: de belangen van een staat die moeten worden nagestreefd voor het 

overleven van de staat 

- Macht: gedefinieerd door de meeste realisten als de belangrijke middelen zoals grootte, 

bevolking etc. Realisten geloven dat meer materiële middelen zich vertalen in een grotere 

invloedssfeer. 

- Zelfhulp: in een anarchistisch milieu zijn staten op zichzelf aangewezen. 

- Staat: een legale territoriale entiteit met een stabiele populatie en regering. Het bezit een 

monopolie op legitiem geweld en zijn soevereiniteit is erkent door andere staten in het 

internationaal systeem. 
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5 Liberalisme en Neoliberalisme 

5.1 Liberalisme of idealisme 
Het liberalisme volgde uit de vroegere stroming van het idealisme dat het belang van morele waarden 

en idealen vooropstelde, in plaats van macht en het achtervolgen van de nationale belangen in het 

buitenlands beleid.  

Het liberalisme vertrekt net als het realisme vanuit enkele basisassumpties: op internationaal vlak is er 

initieel geen sprake van een hogere autoriteit en is er anarchie. Vervolgens zijn staten de belangrijkste 

actoren in internationale betrekkingen en opereren ze rationeel. Waarin ze dan wel verschillen met 

realisten is dat er naast staten ook andere belangrijke actoren zijn zoals staten, kerken, ngo’s etc. het 

internationaal systeem creëert volgens het liberalisme opportuniteiten om samen te werken en het is 

aan de staten zelf om daarvan gebruik te maken. De gedeelde belangen en samenwerking zijn een 

centraal thema binnen het liberalisme. Daar waar realisten geloven dat de strijd tussen landen 

binnenin het systeem zal leiden tot conflict bekijken liberalen dit vanuit van een andere zijde: ze 

geloven namelijk in internationalisme oftewel de samenwerking tussen landen.  

Dit wilt wel niet zeggen dat liberalen beweren dat er geen conflict kan zijn maar volgens hen is het wel 

mogelijk met een confederatie van gelijkgestemde, soevereine, democratische en economisch 

onderling afhankelijke staten het mogelijk is om het veiligheid dilemma te overwinnen. Er zijn namelijk 

niet enkel opportuniteiten tot conflict maar ook opportuniteiten tot samenwerking.  

Volgens het liberalisme zijn er 4 dynamieken in de internationale politiek: 

- Een vermindering van het aantal conflicten 

- Meer en meer democratieën en minder autocratieën 

- Steeds meer economische onafhankelijkheid 

- Toenemende hoeveelheid van leden in intergouvernementele organisaties 

5.1.1 Kantiaanse triade   
Liberalen stellen dat er vrede in het internationaal systeem bereikt kan worden indien er aan 3 

voorwaarden wordt voldaan: de Kantiaanse triade. 

- (Economische) interdependentie door handelsrelaties. Door internationale handel gaan 

staten onderling elkaar beter begrijpen en gaan ze afhankelijk worden van elkaar. Door 

handelsakkoorden ontstaan er vredevolle relatie tussen de landen onderling. Hierbij is vrije 

handel van belang: staten moeten onderling handelsverdragen kunnen sluiten. 

Interdependentie bestaat erin dat staten onderling afhankelijk zijn van elkaar en daarom niet 

geneigd zijn tot oorlogsvoering. Deze interdependentie kan worden onderverdeeld in high 

politics (samenwerking in verband met veiligheid) en low politics (samenwerking in verband 

met bv milieu). 

- Democratie is volgens de Kantiaanse triade een tweede vereiste om tot vrede te komen. De 

democratische vrede thesis stelt dat democratieën onderling niet in oorlog met elkaar gaan. 

Het agressieve karakter van autoritaire regimes komt overeen met het feit dat ze typisch een 

sterk leger hebben. Er is echter nog nooit een oorlog geweest tussen twee democratieën. Dit 

heeft geleid tot liberaal interventionisme in autoritaire regimes in landen als Afghanistan of 

Syrië.  

- Internationale organisaties zijn de laatste vereiste om tot vrede te komen volgens het 

liberalisme. Internationale organisaties kunnen maatregelen nemen tegen landen die oorlog 

willen voeren om zo vrede te waarborgen. De collectieve veiligheid wordt door deze 

organisaties verzekerd. 
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De EU is hét schoolvoorbeeld bij uitstek van de Kantiaanse triade. De Europese integratie is na de 

Koude oorlog begonnen en breidde steeds uit net als de onderlinge economische onafhankelijkheid. 

Ook de inbedding van staten in een internationale instantie, de EU, nam ook steeds meer toe. De EU 

heeft supranationale macht in zake politiek maar ook economisch, sociale zake of milieu heeft het 

allerlei bevoegdheden. 

Het is niet onvermijdelijk dat Kantiaanse vrede zal zegevieren. De processen die zich afspelen kunnen 

worden teruggedraaid door bijvoorbeeld ernstige economische schokken. Wat de relatie tussen China 

en de VS betreft zijn Kantiaanse invloeden in het spel komen, via liberalisatie van de handel en het 

lidmaatschap in verschillende NGO’s. Toch kan men vreedzame betrekkingen tussen de twee landen 

niet aannemen. Ze hebben elkaar economisch nodig maar toch is er conflict. Zo wilt Trump 

bijvoorbeeld invoertaksen laten heffen op Chinese producten waardoor de interdependentie afneemt 

en de kans op conflict stijgt.  

5.2 Neo-liberalisme 
In het neo-liberalisme zet men het belang van internationale organisaties centraal en de mogelijkheid 

tot internationale samenwerking tussen landen binnen deze internationale instellingen. Het neo-

liberalisme wou een antwoord bieden op het klassieke pessimistische realisme. Elk probleem zal 

volgens neoliberalen gedefinieerd worden al een in de internationale instellingen en men dus iets aan 

die instellingen zelf iets moet veranderen om het probleem op te lossen. Daar waar neorealisten bv. 

gaan kijken naar het internationale systeem gaan neo-liberalen kijken naar de internationale 

instituties. 

Desondanks is het startpunt nog steeds anarchie en zijn staten belangrijkste actoren die rationeel 

handelen. Maar het internationaal systeem biedt opportuniteiten. De internationale politiek is 

namelijk structureel verandert en men heeft fora gecreëerd waarin internationale politiek kan 

plaatsvinden. Er is een brede waaier van mogelijkheden voor bilaterale samenwerking tussen landen. 

Het is wel nog steeds aan de landen zelf om deze opportuniteiten te grijpen. 

Neo-liberalen tonen meer belangstelling voor de algemene staatsvoordelen algemeen, in tegenstelling 

tot hoe een staat van een toestand profiteert in vergelijking met anderen. Neo-liberalen argumenteren 

dat het geen zin heeft om te gaan kijken naar de relatieve winst van bepaald beleid voor een land 

omdat de economische afhankelijkheid ervoor zorgt dat geen van beide partijen effectief er voordeel 

uit halen. 

Neoliberale institutionalisten zijn het erover eens dat de staten handelen in hun eigen belang, maar 

hebben een veel optimistischere blik op samenwerking. Institutionalisten zijn bezorgd over valspelen, 

maar in tegenstelling tot neorealisten, hebben ze wel veel vertrouwen in instellingen zelf. Het neo-

liberalisme aanvaardt dat de samenwerking moeilijk te bereiken is maar betoogt dat dit werd 

vereenvoudigd door de ontwikkeling en het ontwerp van de internationale instellingen en 

internationale regimes 

5.2.1 Regime vs. Institutie:  
Het klimaatakkoord = een voorbeeld van regime: het is niet geïnstitutionaliseerd maar een 

kaderakkoord waar landentoegevingen hebben gedaan en afspraken gemaakt.  

Bij instituties zijn er echter duidelijke regels over:  

- Onderhandeling (bargaining): elke instelling heeft specifieke regels over onderhandelingen. Zo 

zijn er intergouvernementele vs supranationale instituties. Intergouvernementele instituties 

worden beslissingen genomen in overleg tussen staten terwijl in een supranationale institutie: 

over de hoofden van de landen heen wordt beslist. In een intergouvernementele institutie is 
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er geen overkoepelende autoriteit. Vb. van een supranationale instelling is de Europese 

Commissie. Deze krijgt een mandaat van de lidstaten door een gekwalificeerde meerderheid 

(meerderheid van de stemmen + meerderheid in termen van de bevolking) om beslissingen te 

nemen. Het besluitvormingsmechanisme = vastgelegd door aantal stemmen van de landen 

vast te leggen.  

 

- Afdwingbaarheid: in welke mate zijn de besluiten die worden genomen binnen de institutie 

afdwingbaar. Hoe implementeert men de besluitvorming en is er een juridisch instrument 

zodat landen in de pas lopen en de gemaakte afspraken nakomen. 

 

- Autonomie: internationale instituties die autonome actoren worden. In sommige gevallen 

gaan eigen leven leiden. Vb: de Europese Commissie lijkt vaak op een autonome instantie en 

kan bijvoorbeeld boetes op begrotingsvlak opleggen. 

Indien men vanuit een neo-liberaal standpunt naar een probleem kijkt zal men deze checklist 

doorlopen om na te gaan waar de oorzaak van het probleem zit. 

 Conclusie: Internationale samenwerking is nu een ingebedde, blijvende eigenschap van de 

wereldpolitiek. Het doel ban het Neoliberalisme's is om te begrijpen hoe de internationale 

instellingen vorderen, blijven en deze samenwerking versterken. Neoliberalen kennen de 

problemen van samenwerking en de instellingen, maar stellen dat het van belang is te 

onderzoeken hoe deze problemen kunnen worden verminderd. Neoliberalisme wordt 

gekenmerkt door een normatieve veronderstelling dat de groei van de instellingen een 

positieve ontwikkeling teweegbrengt, vooral in de de mondiale kapitalistische zaken. 
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6 Sociale en culturele gevolgen van globalisering en kritische theorie 

6.1 Culturele gevolgen 
Eerst en vooral heeft er door de globalisering een culturele homogenisering plaatsgevonden. Dit is 

een proces waarbij informatie, massagoederen en beelden, geproduceerd in één land of een 

werelddeel, de culturele verschillen tussen landen, regio’s en gemeenschappen hebben afgevlakt. De 

culturele homogenisering hangt nauw samen met economische globalisering en de verbeteringen in 

de communicatie- en transportsector. 

Daarnaast heeft het Westen, en dan vooral de VS, aan cultureel imperialisme gedaan. Hierbij heeft 

men de inheemse cultuur vervangen door het opleggen van vreemde overtuigingen, waarden en 

attitudes, meestal geassocieerd met het consolideren of legitimeren economische en / of politieke 

overheersing. Aan de andere zijde is er de kritiek dat globalisering gepaard gaat met multiculturalisme 

en regionalisme. 

Tenslotte is er ook nog het fenomeen van het consumentisme waarbij geluk afhankelijk is van 

consumptie en materiële bezittingen. Vaak worden de termen consumentenmaatschappij of 

consumptiekapitalisme in verband gebracht met deze term. Dit komt omdat het 

consumptiekapitalisme en marketing- en reclametechnieken volop hebben laten ontwikkelen en 

uitermate hebben geprofiteerd van de ontwikkeling van de communicatiemogelijkheden.  

6.2 Sociale gevolgen 
Fordisme is een productie-filosofie die streeft naar een hogere productiviteit te bereiken door het 

standaardiseren van de productie, het gebruik van transportbanden en assemblagelijnen, en het 

breken van het werk in kleine gespecialiseerde taken. Het Fordisme refereert ook naar Henry Ford die 

deze productietechniek toepaste in zijn autofabriek.  

Dit lag aan de basis van veranderde structuren van de maatschappij met de verschijning van sociale 

klassen. Dit zijn groepen mensen met dezelfde socio-economische status en sociaaleconomische 

positie binnen de maatschappij. Deze indeling is gebaseerd op de functie die men uitoefent in de 

productie en het daarbij horende inkomen. 

Post-Fordisme kwam dan weer naar voren als gevolg van een meer flexibele op micro-elektronica 

gebaseerde machines: individuele werknemers kregen meer autonomie omdat hun specifieke kennis 

van deze machines belangrijk was. Er is meer onderaanneming en serieproductie. Het gevolg hiervan 

is een decentralisatie in de werkplek, sociale en politieke fragmentatie en meer nadruk op individuele 

keuze. Het resultaat van de vraag naar gespecifieerde geschoolde werkkrachten is eer soort structurele 

ongeschoolde onderklasse gecreëerd.  

Tevens een gevolg van de globalisering is het toenemende individualisme, waarbij met het individu 

superieur ziet ten opzichte van elke sociale groep. De ontwikkeling en de onderscheiding van het 

individu ten opzichte van anderen staat centraal. 

Door de verschillende ontwikkelingen in de technologie zoals smartphones, goedkopere en betere 

computers, het internet, etc. heeft ertoe geleid dat we in een informatiemaatschappij leven die 

gekenmerkt wordt door een kenniseconomie. Zo zijn bedrijven ook meer en meer netwerken 

geworden in plaats van hiërarchische modellen tijde van de industriële revolutie. De piramidale 

structuren om problemen op te lossen heeft men omgegooid en men is gaan denken in 

netwerkstructuren. Volgens Castells vormen netwerken de nieuwe sociale morfologie van onze 

samenlevingen. Een netwerksamenleving is een samenleving waar de belangrijke sociale structuren en 

activiteiten worden georganiseerd rondom elektronische informatienetwerken.  
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Deze inter-geconnecteerde wereld brengt instabiliteit met zich mee door zijn crisisgevoelig karakter. 

Vandaar dat Ullrich Beck onze maatschappij een risicomaatschappij noemt. De risicomaatschappij 

biedt enerzijds veel meer mogelijkheden maar anderzijds ook meer verantwoordelijkheden. De 

begeleidende zuilen verbrokkelen en er is minder begeleiding. De individualisering speelt hierin een 

belangrijke factor.  

De consequentie hiervan is ‘tragic individualization’: de toestand waarin het individu zelf, door het 

falen van de wetenschap, de politiek en andere expertsystemen om risico's te beheren, wordt 

gedwongen om te gaan met de onzekerheid van de globale wereld. 

Het neoliberalisme (niet te verwarren met de visie op internationale betrekkingen zoals eerder 

beschreven) was een politieke ideologie die ervan uitgaat dat de vrije markt het beste werkt en dat de 

overheid hier niet in moet ingrijpen. Dit gepaard met privatisering, deregulering en een soepele 

arbeidsmarkt zou volgens hun leiden tot economische welvaart. Het gevolg van dit gedachte goed was 

bijvoorbeeld de financiële crisis in Griekeland. Het kapitalisme is globaal in crisis op dit moment, wat 

samen met de frustratie van heel wat burgers, die niet gebaat zijn bij globalisering, fenomenen als de 

Brexit en de verkiezing van Trump kan verklaren. 

6.3 Theorieën over deze gevolgen  

6.3.1 Marxisme 
Marx was geen auteur die over de internationale betrekkingen schreef maar zijn ideeën hebben andere 

internationale denkers wel geïnspireerd om verder te kijken dan de realistische en liberale scholen. 

Marx zijn stelling was dat we verder moesten kijken en ons moeten focussen op de toenemende 

ongelijkheid in de wereld. Hij en zijn volgers formuleren kritiek op het realisme en liberalisme dat 

volgens hen een vorm van conservatieve politiek is die de huidige machtsverhoudingen bestendigd. Er 

is echter meer aan de hand, het gaat namelijk eerder om een structurele ongelijkheid die de oorzaak 

is van spanningen in deze wereld. 

Het Marxisme pleit voor een relatie en proces-georiënteerde benadering om het menselijk leven te 

begrijpen. Ze vertrekken van een dialectisch materialistische benadering: de mens opereert binnen 

sociale structuren die ze reproduceren door hun acties. Deze dialectische visie op de maatschappij 

tracht de wetten van het sociale leven te bestuderen via een empirische benaderingen. 

Marxisme definieert politiek in een expansieve manier. Politiek wordt gezien als strijd om de wereld 

waarin we leven vorm te geven zoals wij als mensen zijn.  

In Marx’ werk beschrijft hij hoe een klasseloze samenleving instaleren de enige manier is om het proces 

richting steeds meer ongelijkheid te stoppen. De kapitalistische ontwikkelingen en de drang naar 

steeds meer winst zouden volgens hem leiden tot uitbuiting. Liberalen zijn volgens hem namelijk 

individuen die eigenbelang nastreven en niet verder kijken naar de gevolgen die bepaalde acties 

hebben voor de rest van de samenleving.  

Het kapitalisme moet wel niet worden verward met de markten. In plaats daarvan heeft het 

kapitalisme zich ontwikkeld tot een vorm van een sociaal leven waarin alles wordt uitgerukt in 

geldwaarde. Werknemers zijn dus genoodzaakt om hun arbeid te verkopen aan de leden van de 

bezittende klasse om de toegang tot de middelen van de productie te krijgen en deel te nemen aan de 

sociaal productieve activiteit. Ze beveiligen door middel van hun loon van de materiële behoeften van 

overleven. 

Het kapitalisme gaat dus vrijheid en onvrijheid, om het versterken van dat systeem en de 

machteloosheid die het met zich meebrengt.  
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Marxistische theoretici van het imperialisme beweren dat de kapitalistische accumulatie de 

belangrijkste kapitalistische landen drijft in koloniale expansionisme, door het creëren van de 

mogelijkheden voor inter-imperialistische rivaliteit op een wereldwijde schaal. Klassieke theorieën van 

het imperialisme waren economisch deterministisch. 

6.3.2 Galtung 
Het centrum-periferie model van Galtung werpt een blik op de structurele ongelijkheid in de wereld 

die zichzelf reproduceert. De wereld bestaat volgens hem tussen een klein centrum en een grote 

periferie. Deze bestaan elks ook nog uit een klein centrum en een grote periferie. Het grote centrum 

bestaat uit democratische staten terwijl in de staten van de periferie er voornamelijk dictatoriale 

regimes heersen.  

- Het centrum van het centrum zijn als het ware de top 1% en de machtshebbers. Dit zijn 

kapitaalkrachtige mensen die nauwe banden hebben met de politiek.  

- De periferie van het centrum van degene die in welgestelde landen wonen maar er niet tot de 

elite behoren. 

- Tot het centrum van de periferie behoren de financieel kapitaalkrachtige mensen in die landen 

die er ook politieke macht hebben. Hier is de onderdrukking van de periferie van de periferie 

veel extremer aanwezig 

- De periferie van de periferie zijn de mensen die worden onderdrukt door het centrum van de 

periferie. 

Tussen het centrum van het centrum en het centrum van de periferie is er collusie aangezien die eerste 

grondstoffen nodig hebben. Het centrum van de periferie wilt vervolgens zijn macht behouden en gaat 

wapens aankopen om de periferie van periferie te onderdrukken. (Zie Vb. België, Congo en Mobutu).  

Nu is het volgens belangrijk dat de periferie inziet dat ze wordt uitgebuit en er sprake is van structurele 

ongelijkheid. In het westen focussen wij op technologische knowhow en verbetert de technologie. De 

periferie heeft grondstoffen en goedkope arbeid om de middelen die voor die technologische 

ontwikkelingen nodig zijn te voorzien. De verhouding tussen centrum en periferie wordt zo enkel maar 

meer scheefgetrokken en dat verergerd enkel. Het is een replicerend model in alle domeinen van de 

maatschappij (politiek, militair, sociaal).   

Het is echter wel een deterministisch model: van zodra een land in de periferie zit volgens dit model 

kan het niet meer in het centrum geraken. Het is een dwingend model en is niet flexibel. Zuid korea is 

een voorbeeld van een land dat zich eerst in de periferie bevond maar uiteindelijk toch is 

opgeklommen als een land dat tot het centrum behoort. 

6.3.3 Wallerstein 
Als oplossing op Galtung zijn deterministisch model geeft Wallerstein het semi-periferie model die ook 

wel gekend staat als de ‘World Systems Theory’. Het centrale idee achter deze theorie is dat het de 

groei van het kapitalistisme ervoor gezorgd heeft dat de wereld een economisch systeem is bestaande 

uit 3 onderling geconnecteerde delen. 

- Ontwikkelingslanden die de periferie vormen en exporteurs zijn van primaire goederen zoals 

grondstoffen. In deze landen zijn er lage lonen, is de technologie nauwelijks ontwikkeld en is 

er vooral sprake van eenvoudige productieprocessen. Daarbovenop zijn het meestal niet-

democratische regeringen die hier aan de macht zijn. (Vb. Afrika met uitzondering van Zuid-

Afrika, Filipijnen, Indonesië, etc.) 

- De ontwikkelde democratische landen vormen het centrum (de VS, West-Europa, Australië en 

Japan). Hier zijn er relatief hoge lonen, geavanceerde technologieën en een gediversifieerd 

productieproces. Zij doen vooral aan export van industriële goederen 
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- De semi-periferie vormt de landen die we niet tot ontwikkelingslanden kunnen rekenen maar 

nog niet voldoende ontwikkeld zijn om tot het centrum te rekenen. Landen als China, India, 

Brazilië, Rusland behoren tot de semi-periferie. 

Volgens Wallerstein verslechtert de ruilvoet voor de ontwikkelingslanden: voor dezelfde hoeveelheid 

van de middelen, kunnen ze steeds minder en mindere industriële middelen kopen = uitbuiting. 

Wallerstein oppert en flexibel model: gaan de Westerse landen hun positie wel kunnen handhaven of 

zijn er andere dusdanig aan het groeien. Zijn er politieke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we in 

de periferie terecht komen? Doorheen de tijd veranderen de verhoudingen namelijk. Een voorbeeld 

hiervan is hoe de textielindustrie in de 14e tot de 16e eeuw steeds op zoek ging naar goedkopere arbeid 

waardoor het centrum verplaatste van Brugge naar Brabant. 

- Om in het centrum te blijven moeten staten economisch stabiel blijven, productief en efficiënt 

blijven produceren en tenslotte ook militaire hegemonie nastreven. Daarnaast zijn ook 

interventies nodig om hun toegang tot grondstoffen te behouden (zie VS in Irak). 

- Staten in de semi-periferie liggen tussen de twee uitersten. Deze gebieden zijn oftewel  

kernregio's in verval of periferie-landen die een poging doen om hun relatieve positie in het 

mondiale economische systeem te verbeteren. Vaak diende deze ook als buffer het centrum 

en de periferie. Economisch gezien domineren ze in tegenstelling tot het centrum niet de 

internationale handel en hebben niet in dezelfde mate voordelen als de kern. 

Kritiek: wanneer je in het centrum zit kan je als staat al bijna niet meer evolueren. Je kan niet blijven 

investeren omdat je schulden gaat maken. Of Wallerstein zijn theorie Marxistisch is, is twijfelachtig. 

Wallerstein ziet het kapitalisme als een uitwisseling: eerst kopen en dan verkopen aan een hogere prijs. 

Marx beschreef het kapitalisme echter als een productieproces waarbij de bezitters van de productie 

alle macht hebben. 

Kritiek op de wereld-systeemtheorie richt zich vooral op het deterministische karakter van de 

verhoudingen en de rol van het kapitalistische wereldsysteem. Daarnaast is het vaak niet duidelijk 

wanneer er sprake is van de semiperiferie. Desondanks is de wereld-systeemtheorie een belangrijke 

theorie binnen de huidige internationale betrekkingen. 
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7 Van de Volkenbond naar de Verenigde Naties 

7.1 Congres van Wenen 
Het congres van Wenen is de voorloper van de VN. Het een eerste ‘internationale organisatie’ die in 

werking trad na de Napoleontische Oorlogen. Het Congres van Wenen werd na de val van Napoleon in 

1814 en 1815 gehouden door de overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het 

Verenigd Koninkrijk met als doel de staatkundige herordening en institutionele reconstructie van 

Europa om zo opnieuw een machtsbalans te introduceren. Hierbij was diplomatie een belangrijk 

gegeven. Het Congres-systeem wordt een stabiliserende factor voor de volgende 40 jaren maar begint 

dan stilletjes aan af te brokkelen om uiteindelijk uit te monden in de eerste Wereldoorlog. 

Voor de Wereldoorlog zijn er 4 verklaringen namelijk:  

- Militarisme: de laat-19e eeuw was militaire competitie tussen de Europese grootmachten. 

Doordat de anderen ook investeerden in militaire middelen versterkte deze trend echter = 

deterrence. Deze paranoia cultuur zorgde dat men allianties ging vormen. 

- Alliantiesysteem: door de alliantievormig ontstonden er 2 kampen: centrale machten 

Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië vs. oost en west machten Frankrijk, Rusland en het 

VK. Een conflict tussen Oostenrijk-Hongarije en Rusland, namelijk de dood van Franz Ferdinand 

leidde tot het startschot van de eerste Wereldoorlog. 

- Imperialisme: dit heeft er tevens voor gezorgd dat landen allianties gingen sluiten. Kolonies 

konden er voor zorgen dat landen in conflict geraakten terwijl dat indien ze de kolonie niet 

bezaten dit niet het geval geweest zou zijn grensgeschillen met implicaties voor 

machtsverhoudingen en Europa. Daarnaast had Duitsland ook imperiale ambities en had het 

hun ogen gericht op België en Frankrijk 

- Nationalisme: volgens deze ideologie is oorlog goed. Het zorgde voor nieuwe spanningen in 

Europa. Het creëerde nieuwe zake waarover Landen conflicten met elkaar konden hebben. 

Het Servisch gevoel voor nationalisme heeft ook tot de dood van Franz Ferdinand geleid. 

7.2 Volkenbond 
Aan het einde van WOI werd er met het verdrag van Versailles de Volkenbond opgericht. Deel I van 

het Verdrag van Versailles bevatte het statuut van een Volkenbond (zonder dat Duitsland in 

tegenstelling tot de andere ondertekenaars daar lid van mocht worden). Het idee erachter was om te 

streven naar collectieve veiligheid. Dit is het idee van een gemeenschappelijke defensie waarbij staten 

aan elkaar beloven elkaar bij te treden indien er een aanval is op en van de lidstaten. Het idee erachter 

is dat agressie het best bestreden kan worden door een verenigde macht. Succesvolle collectieve 

veiligheid hangt af van 3 condities: de staten moeten ongeveer gelijk zijn, alle staten moeten bereid 

zijn kosten te maken om andere bij te staan indien nodig en tenslotte moet er een stevig internationale 

instelling zijn die de morele autoriteit heeft en de politieke capaciteit om actie te ondernemen.  

De Volkenbond was geïnspireerd op een 14 punten plan van Amerikaans president Wilson. Na de 

oprichting van de Volkenbond in 1919 werden behalve de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog 

ook de neutrale mogendheden tot de organisatie toegelaten. Echter, omdat het Verdrag van Versailles 

niet geratificeerd werd door het Amerikaanse Congres, traden de Verenigde Staten van Amerika niet 

toe tot de Volkenbond. 

De primaire doelstellingen van de Volkenbond was het voorkomen van oorlogen door middel van 

collectieve veiligheid, ontwapening en afwikkeling van internationale geschillen door middel van 

onderhandelingen en arbitrage. Na een aantal opmerkelijke successen in de jaren 1920, bleek de 

Volkenbond echter niet in staat om de agressie van Nazi-Duitsland en Italië onder Mussolini te 

vorkomen. Duitsland trok zich terug uit de Volkenbond, net als Japan, Italië, Spanje, en anderen. 
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7.2.1 Mantsjoerije-incident 
De economie van Japan werd zwaar getroffen door de depressie. De werkloosheid steeg, 

landbouwprijzen crashte en de export kromp. Dit werd toegeschreven aan het prowesterse beleid van 

meerdere Japanse democratische regeringen in de jaren 1920. Als gevolg hiervan steg de invloed van 

Japan steeg de invloed van het Japanse leger, dat een staat werd binnen in de Staat Japan. 

Op september 1931 bezette het Japanse leger Mantsjoerije, een provincie in China. Het plan van het 

Chinese staatshoofd was om een klacht in te dienen bij de Volkenbond, om Mantsjoerije terug te 

krijgen door druk van de grootmachten op Japan. De reactie van de Volkenbond was echter zeer zwak. 

De Volkenbond eiste aan de Japanse regering dat de troepen zich zouden terugtrekken uit 

Mantsjoerije. De Japanse civiele regering ging hiermee akkoord, maar het Kanto-leger zette de 

overname gewoon verder. 

Het probleem van de Volkenbond was een gebrek aan effectieve macht, ze kon namelijk enkel 

voorstellen aanraden en geen bindende maatregelen treffen. De Volkenbond was hierdoor o goed als 

machteloos toen Duistland, Italië en Japan begonnen met agressieve oorlogsvoering.  

Het is geen toeval dat zowel de Volkenbond als de Verenigde Naties zijn opgericht na de 

Wereldoorlogen: beide organisaties streefden naar een collectieve veiligheid en een vredevolle manier 

van onderhandelen over disputen. 

7.2.2 Potsdamconferentie 
De Conferentie van Potsdam werd georganiseerd van 17 juli tot 2 augustus 1945. De deelnemers aan 

deze conferentie waren de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. 

Het waren de grootste en machtigste geallieerde landen die de asmogendheden nazi-Duitsland en 

Italië hadden verslagen in de Tweede Wereldoorlog. De drie naties waren vertegenwoordigd door hun 

respectievelijke leiders: Stalin, Truman en Churchill. Zij kwamen negen weken na de Duitse capitulatie 

(8 mei 1945) samen om te beslissen hoe Duitsland moest worden geregeerd. 

7.3 Verenigde Naties  
Op 24 oktober 1945 richtte 50 landen de VN op. Het is een intergouvernementele organisatie die 

samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van 

mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en 

culturele ontwikkelingen. 

Het artikel 7 van de VN stelt dat de VN zal bestaan uit 6 hooforganen: een Algemene Vergadering, een 

Veiligheidsraad, een Economische en Sociale Raad, een vertrouwensraad, een Internationaal 

Gerechtshof en een Secretariaat. 

7.3.1 De VN-veiligheidsraad 
De veiligheidsraad is bevoegd voor het bewaren van de internationale vrede en veiligheid. Het speelt 

een rol als onderhandelaar, observator, vredesbewaker en indien nodig vredestichtend. De 

veiligheidsraad heeft de mach om juridisch bindende besluiten te nemen. Zo kan het lidstaten eruit 

zetten, economische sancties opleggen en militaire acties ondernemen.  

De veiligheidsraad bestaat uit 15 landen waaronder 5 permanente leden (oftewel de overwinnaars van 

WOII namelijk Frankrijk, het VK, de VS, Rusland en China) en 10 niet permanente leden. Elk jaar worden 

er 5 verkozen voor een termijn van 2 jaar aan de hand van 5 geografische groepen. Het voorzitterschap: 

wisselt maandelijks aan de hand van de alfabetische volgorde van de Engels naam van de leden. De 5 

vaste leden hebben een vetorecht. Daarom ook dat de veiligheidsraad wordt gezien als niet 

representatief en gedomineerd door de grootmachten. 
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Elk lid van de VN dat niet in de veiligheidsraad zetelt deelnemen aan discussies over een geval, als de 

VN-Veiligheidsraad van oordeel is dat de belangen van dat land op het spel staan. Ook kan elk VN-lid 

dat niet in de VN-Veiligheidsraad zetelt of zelfs een staat die geen VN-lid is worden uitgenodigd om 

deel te nemen aan een discussie als deze partij betrokken is bij een geschil dat behandeld wordt door 

de VN-Veiligheidsraad. Opmerking: niet-leden kunnen deelnemen, maar hebben echter geen 

stemrecht. 

Stemmen doet men in de veiligheidsraad aan de hand van een gekwalificeerde meerderheid. Dit 

betekent dat er 9 ja-stemmen op 15 moeten zijn voor procedurekwesties. Voor niet-procedurele 

kwesties moeten van de 9 ja-stemmen alle 5 de permanente leden tevens een ja-stem uitgebracht 

hebben. Dit betekent dat de permanente leden hebben een vetorecht bij niet-procedurele kwesties. 

In de praktijk wordt de stemming op voorhand niet meer gedaan. Het is ook gebruikelijk dat 

onthouding of afwezigheid niet beschouwd wordt als een obstakel om een oplossing te aanvaarden 

(dit 'state practice' werd later beschouwd als juridisch door het Internationaal Hof van Justitie). 

Het vetorecht voorkomt dat één van de grote landen zijn wil kan afdwingen bij de anderen (verzekert 

gelijkheid onder de permanente leden). Het Charter van de VN geeft de voorkeur aan non-action 

wanneer het over een conflict gaat waarin één van de vijf permanente leden bij betrokken is. 

Recente Vetostemmen:  

- 2012: China en Rusland stellen hun veto over een oplossing van de Veiligheidsraad waarin 

wordt opgeroepen tot de Syrische president om af te treden. Dit lokte een woedende reactie 

van de andere leden van de Raad uit. Rusland en China blokkeerde de oplossing, omdat ze het 

zagen als een potentiele schending van de soevereiniteit van Syrië wat kan leiden tot een 

militaire interventie of een regime verandering. 

- 2011: China en Rusland stellen hun Veto bij een Europees-gesteund voorstel om met sancties 

te dreigen tegen de Syrische regering als deze niet onmiddellijk hun militaire acties tegen 

burgers stopzetten. 

- 2008: China en Rusland stellen hun veto wanner de VN het geweld door de regering van 

Zimbabwe tegen burgers na de verkiezingen van 27 juni veroordeelt en een onmiddellijk staakt 

het vuren eist tegen leden en aanhangers oppositie. 

Tenslotte is het dus zo dat de VN-Veiligheidsraad in naam van alle VN-landen tracht de internationale 

vrede en veiligheid te bewaren. De VN-lidstaten accepteren om de beslissingen van de VN-

veiligheidsraad uit te voeren. 

7.3.2 Chapter 6, Chapter 7 en Chapter 6,5 
Er zijn twee manieren waarop de VN probeert de vrede en veiligheid te garanderen. Deze staan 

beschreven in hoofdstukken 6 en 7 van het VN-akkoord. Het verschil in beide methoden is echter groot.  

Chapter 6 beschrijft een ‘peacefull settlement of disputes’. Indien men beroep doet op Chapter gaat 

men kiezen voor een vreedzame beslechting van geschillen. Het betreft landen met geschillen die 

kunnen leiden tot de oorlog die in de eerste plaats proberen om oplossingen te vinden door middel 

van vreedzame methoden zoals "onderhandelingen, onderzoek, bemiddeling, verzoening, arbitrage, 

gerechtelijke uitspraak, op regionale organen of regelingen of andere vreedzame middelen naar 

streven hun eigen keuze, etc.” Indien geen enkele van deze methoden van alternatieve 

geschillenbeslechting een oplossing biedt, dan moeten ze het doorverwijzen naar de VN-

Veiligheidsraad. Op grond van artikel 35, wordt elk land toegestaan om een geschil aan de aandacht 

van de VN-Veiligheidsraad of de Algemene Vergadering te brengen. Chapter 6 staat de Veiligheidsraad 

toe om aanbevelingen te doen, maar geeft echter niet de bevoegdheid tot bindende resoluties. 
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Op Chapter 7 doet men echter beroep wanneer er en ‘bedreiging is voor de vrede of een daad van 

agressie is vastgesteld’. De VN probeert de collectieve veiligheid te waarborgen door staten op te 

leggen dat ze geen geweld mogen gebruiken. Hierop zijn echter 2 uitzonderingen: zelfverdediging en 

een militaire actie die door de veiligheidsraad is goedgekeurd. 

Vaststellen dat dat een staat toch inbreuk doet op deze regels gebeurt door de veiligheidsraad volgens 

een gekwalificeerde meerderheid. De veiligheidsraad kan de partijen vragen om tijdelijke maatregelen 

te nemen om te voorkomen dat  de situatie erger wordt. Maar ze kan ook effectief sancties opleggen 

hoewel artikel 41 bepaalt dat deze niet van militaire aard mogen zijn. Maar wanneer dit nog steeds 

geen verbeterde situatie oplevert kan de VN-Veiligheidsraad een actie door de lucht-, de zee- of 

landstrijdkrachten in te zetten als dit nodig blijk voor het behoud of herstel van de internationale vrede 

en veiligheid. Dergelijke maatregelen omvatten demonstraties, blokkades en andere operaties door 

lucht-, zee- of landstrijdkrachten van de Leden van de Verenigde Naties.  

Voor 1990 heeft men 4 keer beroep gedaan op dit artikel: de crisis in Korea, economische en 

handelssanctie tegen zuid-Rhodesië, een wapenverbod voor Zuid-Afrika en de wapenstilstand tussen 

Iran en Irak. Na de Koude oorlog is er een toename in het aantal VN-Veiligheidsraad resoluties in het 

kader van hoofdstuk VII. Blijkbaar groeide de consensus dat de VN-Veiligheidsraad de 

verantwoordelijkheid heeft om op te treden in de internationale gemeenschap. 

Chapter 6 and a half: peacekeeping is iets wat de tweede Secretaris-Generaal Chapter 6,5 noemde. 

Peacekeeping in gedefinieerd door de VN als een manier om andere landen te helpen door 

omstandigheden te creëren van duurzame vrede. Het doel van peacekeeping-operaties is alle 

strijdende partijen uit elkaars haren houden. Alle partijen moeten het er echter erover eens dat een 

VN-missie wordt gestuurd, dit zonder gevechtseenheden maar als neutrale missie. Het betreft vaak 

post-oorlogssituaties waar de peacekeepers opgeleid zijn om onderhandelingen te leiden.  

Peace-enforcement is dan weer met militaire krachten de vrede herstellen en de veiligheid garanderen 

in situaties waar er daden zijn geweest van agressie. 
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8 Regionale integratie en Europese integratie 

8.1 Theorieën van de regionale integratie 
De verklaringen voor de opkomst van het regionalisme zijn verbonden aan de tendens van een breder 

fenomeen van internationale organisatie. De tendens richting regionale integratie en in het bijzonder 

de Europese experimenten met supranationale samenwerking, hebben een theoretisch debat 

gecreëerd over de motivatie en processen waar integratie en de bouw van instituties op een 

internationaal niveau over gaan. 

8.1.1 Federalisme 
Het federalisme is de eerste theorie van de regionale integratie. Ze haalden hun inspiratie bij het nut 

van federalisme in binnenlandse politiek om zo spanningen tussen centrum en periferie te 

verminderen. De verklaring voor regionale of internationale samenwerking ligt volgens het federalisme 

bij het proces van bewuste besluitvorming door politieke elites. Het voordeel van internationale 

instituties ligt volgens hen bij het feit dat het oplossingen biedt aan de inheemse problemen van een 

statelijk systeem (zeker voor het fenomeen oorlog). Als er oorlog ontstaat door soevereine staten die 

hun eigen belang nastreven in een anarchistische context zal vrede enkel bereikt worden als staten 

een deel van hun soevereiniteit opgeven aan een hoger federaal orgaan = pooled sovereignity: de 

verdeling van de beslissingsbevoegdheid door staten binnen een systeem van internationale 

samenwerking, waarin bepaalde soevereine bevoegdheden worden overgedragen aan centrale 

organen. De sterkte van de federatie is afhankelijk van de formele en juridische regels, instellingen en 

procedures om tot een meer geordende samenleving te komen. 

De kritiek op het federalisme luidt dat het onrealistisch zo niet utopisch is omdat staten afstand 

moeten doen van hun soevereiniteit. Desondanks was dit denken erg populair na de tweede 

wereldoorlog. 

8.1.2 Functionalisme (Mitrany) 
Volgens het functionalisme zal de samenwerking enkel werken indien de gericht is op specifieke 

activiteiten (functies) die efficiënter zouden zijn indien ze collectief georganiseerd en uitgevoerd 

worden in plaats van dat elke afzonderlijke staat deze individueel moet organiseren. Deze 

institutionele structuren (vormen) faciliteren de samenwerking in de gebieden waar samenwerking 

functioneler is.  

Volgens functionalisten kan de soevereiniteit kan niet worden overgedragen door een formule (zoals 

federalisten beweren), maar door een functie waarom iets op een hoger niveau georganiseerd moet 

worden (bijvoorbeeld de plannen voor een Europese defensie Unie, het Europese handelsbeleid, een 

Europees milieu en klimaatverandering beleid). 

De kritiek op het functionalisme luidt dat het de bereidheid van staten om verantwoordelijkheden over 

te hevelen naar een functioneel orgaan overschat. 

8.1.3 Neo-functionalisme (Haas) 
Het neo-functionalisme erkent de beperkingen van het functionalisme dat integratie grotendeels 

bepaald wordt door een erkenning van de groeiende onderlinge afhankelijkheid op zowel economisch 

gebied als op andere gebieden. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op het samenspel tussen 

economie en politiek. Vanuit dit perspectief heeft de functionele samenwerking de neiging om 

transnationale kiesdistricten van voorstanders te produceren voor nog nauwere samenwerking, het 

creëren van een dynamiek die leidt tot een grotere politieke integratie. Dit is wat men het spill-over 

effect noemt: het idee dat de integratie tussen staten in een economische sector een sterke stimulans 

voor de integratie in andere sectoren zal leiden. 
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De kritiek op Mitrany is dat er geen technische problemen zonder politieke inhoud. Technische 

problemen zijn niet apolitiek. De integratie wordt gedreven door niets anders dan politieke krachten. 

Voorbeeld Europa: van "kolen en staal" Unie (1951) naar een bredere Europese economische 

integratie (1957); van 'Euro' naar een fiscale unie 

8.2 Regionalisme buiten Europa 

8.2.1 Noord-Amerika: NAFTA 
De NAFTA is het belangrijkste voorbeeld van regionalisme in Noord-Amerika, opgericht in 1994. De VS, 

Canada en Mexico besloten een vrije handelszone in te voeren. NAFTA was bedoeld om een basis te 

vormen voor een bredere economische samenwerking over de hele westelijk halfrond. Hoedanook 

waren de ambities van NAFTA veel bescheidener dan die van Europa. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 

de Europese Unie heeft het verdrag geen supranationalistische bedoeling, maar is het eerder een 

internationaal verdrag. Door ondertekening verplichten de drie landen zich importtarieven te verlagen 

of zelfs af te schaffen (een tolunie), restricties op buitenlandse bezittingen en investeringen op te 

heffen en het intellectueel eigendomsrecht van producten uit de andere lidstaten te respecteren. 

Niettemin blijft de NAFTA en controversiële zaak in de VS, waar de kritiek luid dat dat het leidt tot de 

export van banen in de industrie naar Mexico. Daarbovenop is er een groot verschil in onderwijs-, 

welvaart- en economische structuren tussen enerzijds de VS en Canada en anderzijds Mexico. Dit, 

samen met het feit dat er een gat is tussen de bevolkingsgroepen, is de reden waarom het voorgestelde 

FTAA (vrije handelszone over heel Amerika) er tot op heden niet is gekomen.  

Trump heeft ook al laten weten dat hij NAFTA wil heronderhandelen omdat hij het Trump de slechtste 

handelsovereenkomst in de geschiedenis heeft genoemd. Ook hij stelt dat het ervoor gezorgd heeft 

dat er jobs uit de Rust Belt naar Mexico zijn gegaan. 

8.2.2 Zuid-Amerika: Mercosur 
Het belangrijkste handelsblok in Zuid-Amerika is Mercosur. Het is een douane-unie tussen Brazilië, 

Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela als volledige leden en Chili, Colombia, Ecuador, Peru en 

Bolivia als geassocieerde leden. De hoofdoelstelling van Mercosur is de handel tussen lidstaten te 

liberaliseren door een gemeenschappelijke douane-unie in te voeren (waarin enkel volwaardige leden 

acteren) en binnen de regio hun economisch beleid te coördineren.  

Mercosur is een vorm van open regionalisme en omarmde de marktgeoriënteerde strategieën 

waarvan ze in de jaren na de oprichten optimaal profiteerde. Ze genoten van een spectaculaire groei 

in de intraregionale handel net als met van de handel met de rest van de wereld. 

Het probleem met de Mercosur is echter dat Brazilië in vergelijking met de andere landen een 

grootmacht is met 71% van het gemeenschappelijke BBP en 80 % van de bevolking van de regio’s te 

samen. 

8.2.3 Afrika: Southern African Development Community 
De meeste Afrikaanse landen hechten waarde aan het regionalisme als oplossing voor hun 

economische, politieke en sociale problemen maar de voordelen van regionalisme zijn beperkt 

gebleven door de gecombineerde invloed van armoede, politieke instabiliteit, grensgeschillen en 

politieke en economische verschillen tussen de Afrikaanse landen. 

De Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika oftewel de SADC is een intergouvernementele 

organisatie van 15 Zuid-Afrikaanse landen met als doel socio-economische en politieke samenwerking 

en integratie van de verschillende lidstaten. 
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8.2.4 Azië: ASEAN 
Het belangrijkste voorbeeld van Aziatische regionale integratie is de Asossiation of South-East Asian 

Nations opgericht in 1967 door Brunei, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore en Thailand. Later 

zijn Vietnam, Laos, Birma en Cambodja nog toegetreden. De ASEAN was een product van de Koude 

oorlog omdat et initieel bedoeld was voor veiligheidszaken en om aan de grootmachten te kunnen 

weerstaan. 

Desondanks evolueerde het naar een economische samenwerking in handelszaken dat in 1992 leidde 

tot een vrije handelsregio. Dit werd aangevuld met de groei van het politieke regionalisme, in de vorm 

van een nadruk op de zogenaamde 'Asian Values', hoewel de uitbreiding en andere ontwikkelingen dit 

dor de jaren heen een twistpunt werd binnen de ASEAN. 

8.3 Europese Integratie 

8.3.1 Oprichting  
De Europese Unie is opgericht in 1991 met het verdrag van Maastricht. De EU is gebouwd op 3 pijlers. 

De eerste pijler betreft de Europese Gemeenschap met name dat er één interne markt is en een 

gemeenschappelijk handelsbeleid. Deze pijler berust op de communautaire methode waarbij de 

Europese Commissie exclusief initiatiefrecht heeft en de Raad van Ministers stemt met 

gekwalificeerde meerderheid. Het Europees Parlement heeft medebeslissingsrecht. 

De twee andere pijlers, namelijk het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en justitie en 

binnenlandse zaken, zijn minder ontwikkeld aangezien deze berusten op de intergouvernementele 

methode. De bevoegdheden van deze pijlers worden daarom ook gezien als kenmeren van soevereine 

landen en landen zijn niet geneigd die bevoegdheden af te geven. De Commissie heeft kan wel initiatief 

nemen maar dit echt is niet exclusief, zo kunnen ook lidstaten voorstellen indienen. De Ministerraad 

moet hier stemmen met unanimiteit en met een gekwalificeerde meerderheid indien het om de 

uitvoering van eerdere beslissingen gaat. Het Parlement heeft in deze kwesties een eerder adviserende 

rol maar moet echter wel geïnformeerd worden. 

In theorie representeren het Europees Parlement en de Europese Commissie de Europese belangen, 

hoewel dat voor het Europees Parlement enigszins vreemd is aangezien degene die er zetelen verkozen 

zijn in nationale kiesdistricten. De Raad van Ministers verdedigt dan weer de belangen van de lidstaten. 

8.3.2 Geschiedenis van de Europese Integratie 
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A. 1945 en de start van de Koude oorlog 

Na de crisis in Praag hadden de leiders van de West-Europese landen schrik van de Sovjet-takeover 

(hoofdzakelijk in Frankrijk en Italië met sterke communistische partijen. Het Verdrag van Brussel, ook 

wel Pact van Brussel genaamd, was een overeenkomst, op 17 maart 1948 gesloten door vijf West-

Europese landen, namelijk Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Luxemburg. Het 

doel van dit pact was een West-Europese samenwerking op militair gebied die ook de banden zou 

versterken met de Verenigde Staten. Ook werden er economische clausules van samenwerking 

opgenomen onder de vijf ondertekenaars. 

De militaire samenwerking uitte zich als volgt: als één van de verdragsluitende partijen werd 

aangevallen, zullen de andere verdragsluitende partijen, in overeenkomstig met de bepalingen van 

artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, de aangevallen partij met al de militaire middelen 

in hun macht bijstaan en steunen = collectieve veiligheid. 

Door de reële dreiging uit de Sovjet-Unie was het idee van het verder straffen (West-) Duitsland voor 

de oorlog al snel verdord. Het Verdrag van Brussel is een historisch document dat leidde tot de 

Europese samenwerking en een gezamenlijke militaire kracht. Het verdrag vormde een basis voor de 

Conferentie in Parijs waarin de West-Europese Unie (WEU) werd opgericht. Na de totstandkoming van 

het Verdrag van Washington (NAVO) in 1949 nam het politieke belang van het Verdrag van Brussel 

geleidelijk aan af. 

De communistische staatsgreep in Praag en de blokkade van Berlijn hadde de Westerse opinie serieus 

beïnvloed. President Truman wilde daarom het Verdrag van Brussel een Atlantische dimensie te geven 

omdat hij geloofde dat het communisme in Europa een reëel en aanwezig gevaar voor vormde voor 

het gehele Westen. Desondanks is het bindende karakter van het Verdrag van Washington veel minder 

sterk dan dat van Brussel. In het verdrag van Washington stond namelijk dat de partijen overeenkomen 

dat ze de middelen zouden inzetten die zij zelf nodig achten indien een andere lid aangevallen wordt.  

Vanwege de vrij zwakke tekst vroegen veel Europese landen zich af of ze het wel moesten 

ondertekenen. De Sovjets probeerde de Fransen en Britten er zelfs toe te overtuigen het niet te 

ondertekenen omdat het verdrag 'niet conform zou zijn het VN-Handvest' maar faalde in hun opzet. 

B. De jaren 50’: ECSC, EDC, EEC en de Berlijnse Crisis 

B1: ESCS 

In 1950 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (ECSC) opgericht. Het werd ondertekend 

door België, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland en Luxemburg. De ECSC was de eerste 

internationale organisatie die was gebaseerd op de principes van supranationalisme en zou uiteindelijk 

de weg leiden naar de oprichting van de Europese Unie. Het werd door de Franse minister van 

Buitenlandse Zaken Robert Schuman voorgesteld. 

De ECSC werd gerund door vier instellingen: een Hoge Autoriteit samengesteld uit onafhankelijke 

aangestelden, een Gemeenschappelijke Vergadering samengesteld uit nationale parlementsleden, een 

Bijzondere Raad, bestaande uit ministers uit de naties en een Hof van Justitie. Deze zouden uiteindelijk 

de blauwdruk vormen voor de huidige Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en het Europees Hof van Justitie. 

De ECSC werd voorgesteld door Robert Schuman voorgesteld omdat het volgens hem enerzijds 

economische groei zou teweegbrengen maar tevens ook vrede tussen Frankrijk en Duitsland in de hand 

werken aangezien kolen en staal de basis vormen voor oorlog. 
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B2: EDC 

De Europese Defensie Gemeenschap was een voorstel door René Pleven, destijds Frans Eerste 

Minister, als reactie op de roep van de VS om West-Duitsland te herbewapenen. De bedoeling was om 

een pan-Europese defensiemacht te vormen als alternatief aangevraagde toetreding van Duitsland tot 

de NAVO. Deze toetreding was bedoeld om met Duitslands militaire potentieel in geval van een conflict 

een harnas te vormen tegen het Sovjetblok. 

Een verdrag tot oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap werd ondertekend door de zes 

ECSC-leden op 27 mei 1952, maar het plan ging nooit in werking omdat het werd afgekeurd door het 

Franse parlement doordat het zogezegd de Franse nationale soevereiniteit bedreigde.  

B3: EEC 

Het Verdrag van Rome is een internationale overeenkomst die op 1 januari 1958 de Europese 

Economische Gemeenschap (EEC) oprichtte en werd ondertekend door de WEU-landen. Het EEC-

Verdrag voorziet in de oprichting van een gemeenschappelijke markt, een douane-unie en het 

gemeenschappelijk handelsbeleid. Men had gezien dat de economische component werkt en merkte 

dat er nood was aan een gemeenschappelijk beleid (spill-over -> neo-functionalisme). Daarnaast 

richtte men nog de Euratom op om nucleaire knowhow en civiele toepassingen te delen met elkaar. 

Aangezien de EEC werd opgevat als een douane-unie met een gemeenschappelijk extern tarief voor 

haar leden, werd de EEC ook bevoegd voor het externe handelsbeleid en voor het afsluiten van 

(associatie) overeenkomsten met derde laden. De Commissie kreeg een leidende rol in deze externe 

onderhandelingen waardooor de EEC kon uitgroeien tot een internationaal actor. De commissie werd 

dus een belangrijke actor in het buitenlands beleid hoewel ze niet deze specifieke bevoegdheden 

bezat. 

B4: Berlijnse Crisis 

Op 10 november 1958 provoceerde Chroesjtsjov een nieuwe Berlijnse crisis, het laatste grote politieke-

militaire conflict van de Koude Oorlog. Net als Stalin, probeerde hij de het viermachten-regime te 

verwerpen in Berlijn. Oost-Duitsland moest de toegang tot West-Berlijn te controleren volgens hem 

en hij gaf het Westen zes maanden om te onderhandelen over de verdragsrechten met de Oost-

Duitsland. Chroesjtsjovs doel was om de hoop van Bonn (hoofdstad van West-Duitsland) op een 

eenmaking te verpletteren maar Chroesjtsjov onderschatte de westerse vastberadenheid. 

Toen Kennedy aan de macht kwam dacht Chroesjtsjov dacht dat hij hem wel aankon. Kennedy 

lanceerde het Eisenhower plan; de invasie van de ‘Varkensbaai’ in Cuba, een communistisch regime, 

die mislukte. Chroesjtsjov reageerde met de bouw van de Berlijnse Muur in augustus 1961. De reactie 

van het westen was dat een muur beter is dan een oorlog.  

C. De jaren 60’: Hallstein en de Fouchet-plannen 

In 1958 kwam Charles De Gaulle weer aan de macht in Frankrijk en hij maakte zich zorgen over de 

positie van Frankrijk in de wereld. Hij besloot dat Frankrijk zijn eigen nucleaire capaciteit moest 

bouwen om de onafhankelijkheid van het land te verzekeren in een bipolaire wereld. Via haar 

kernenergie, zou Frankrijk ook zijn positie ten opzichte van West-Duitsland te behouden. Een West-

Europa onder leiding van de atoomkracht Frankrijk zou beter zijn voor de Sovjet-Unie dan één onder 

leiding van de NAVO (lees: de Verenigde Staten). De Amerikanen waren niet tevreden en Kennedy en 

Johnson probeerde om controle over de Franse en Britse kernwapens te krijgen en West-Duitsland de 

illusie te geven dat ze mee mochten beslissen in nucleaire zaken. Een NAVO-Multilateral Nuclear Force 

(25 schepen met elk 8 Polaris raketten) werd door Washington voorgesteld Franse en Britse 
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blokkeerde de Amerikaanse voorstel. Op 7 maart 1966 Frankrijk stapte uit de NAVO-militaire 

commandostructuur. 

De mislukking van het EDC-project en de daaropvolgende oprichting van de WEU impliceerde dat vanaf 

dat moment de militaire veiligheidsstructuren Atlantisch en intergouvernementeel zouden zijn en niet 

Europees en supranationaal. Dit falen meer uitgesproken na de Franse poging om met de zes lidstaten 

van de EEC op te treden als één in het buitenlands beleid en defensie. Met de Fouchet plannen van 

1960 en 1962 stelde Frankrijk voor om een Unie te creëren met een buitenlands en defensiebeleid 

buiten het kader van de EEC op basis van een louter intergouvernementele samenwerking. De 

onderhandelingen liepen echter op niets uit in 1964 wanneer de meeste EEC partners vreesden dat de 

plannen van president De Gaulle waren gericht op het ondermijnen van het Atlantisch 

bondgenootschap, evenals de EEC en haar communautaire methode. 

D. 1970-1993: Europese beleidscoördinatie  

In 1969 hervatten de EEC-leden de Europese integratie in een veranderende internationale en 

nationale context door de minder gespannen Oost-West relaties. Er werd op een nieuw elan 

voortgegaan om 'politieke eenwording' te bereiken. In 1970 namen de ministers van Buitenlandse 

Zaken het 'Davignon Report' over dat over de Europese politieke coördinatie ging. De buitenlandse 

politiek van de zogenaamde ‘6’ moest worden gecoördineerd om aan de wereld te laten zien dat 

Europa een politieke missie had. De EEC wilde een rol te spelen in het versoepelen van de 

internationale spanningen en de toenadering tussen alle volkeren, en in de eerste plaats die van het 

gehele Europese continent". 

De doelstellingen van de Europese Politieke Samenwerking waren als volgt: 

- Voor een beter begrip van de grote internationale problemen zorgen door middel van 

regelmatige uitwisseling van informatie en overleg 

- De solidariteit versterken door het harmoniseren en de coördinatie van hun standpunten. 

- Daar waar het mogelijk en wenselijk is gezamenlijke actie ondernemen 

Dit noemde men de Europese Politieke Coördinatie oftewel de EPC. Deze was louter 

intergouvernementeel zonder de overdracht van autoriteiten. Het was gebaseerd op een roulerend 

voorzitterschap en werd ook streng gescheiden van de juridische en institutionele kader van de 

Europese Commissie. 

Het aantal besproken onderwerpen in de EPC was eerder beperkt want voormalige koloniën en de 

militaire dimensie werden uitgesloten. De EPC speelde bijvoorbeeld ook geen rol in de 

onderhandelingen met het Oostblok op de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa 

(CVSE), het zogenaamde 'Helsinki-proces', of in de discussies over het Midden-Oosten en de Palestijnse 

kwestie. In 1973 treden voor het eerst nieuwe landen (het VK, Ierland en Denemarken) toe tot de EPC 

wat het een complexer gegeven maakte.  

Tegen de jaren 1980 had de EPC al de algemene trends voor het Europees buitenlands beleid in de 

komende decennia bepaald. Maar de EPC bleek eerder al ineffectief te zijn in het formuleren van een 

beleid ten aanzien van de crisistijden (het Midden-Oosten, Afghanistan en Polen). Vanaf 1988 

begonnen de EPC en de Europese Commissie zich te richten op structurele veranderingen door 

ondersteuning van de Midden- en Oost-Europese landen. Dit zou uiteindelijk leiden tot een structureel 

Europees buitenlands beleid voor de regio. 
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E. Val van de Berlijnse muur en het verdrag van Maastricht. 

Op 15 januari 1989 verzamelden duizenden mensen zich vreedzaam in Praag.  Sommigen schreeuwen 

"Gorbatsjov" om de hervormingen die de Tsjechische leiders doorwilden voeren te berispen. De 

nerveuze partijleiders reageerde met een hardhandig optreden. Hoewel vertrekkende Amerikaanse 

minister van Buitenlandse Zaken George Schultz deze schending van de Helsinki-akkoorden aan de 

kaak gesteld, was de regering-Bush niet voorbereid om de door de Sovjets gecontroleerde landen uit 

te dagen. Maar de communistische regimes was erg kwetsbaar geworden.  

Er was ook een populistische opstand aan het ontstaan de Duitse Democratische Republiek (DDR). 

Ondanks de relatief hoge levensstandaard, was Oost-Duitsland aanzienlijke ontevreden over de 

politiestaat geregeerd door partijleider Erich Honecker. De DDR werd gecontroleerd door de geheime 

Stasi. 

Nadat Hongarije zijn grenzen opende, hadden duizenden DDR-burgers de intentie om te ontsnappen 

naar het Westen via deze route. Daarbij gingen ze naar Tsjechoslowakije en overweldigd de West-

Duitse ambassade in Praag waarbij ze aan te drongen dat ze zouden blijven tot er toegestaan werd om 

te vertrekken naar West-Duitsland. Zelfs terwijl er afspraken werden gemaakt tussen de twee delen 

van Duitsland voor hun emigratie, eiste andere DDR-burgers een volledige renovatie van de DDR-

samenleving en ze liepen door de straten al zingend "Wir sind das Volk". Op 6 oktober 1989 arriveerde 

Gorbatsjov voor de "feesten" van 40 jaar DDR. Oost-Duitsers deden toen een beroep op hem om meer 

vrijheid. Het regime was gedoemd en implodeerde. 

2 jaar na de val de muur werd het Verdrag van Maastricht ondertekent dat diende voor de oprichting 

van de EU. Het verdrag trad in werking op 1 november 1993 en sindsdien vormden de Europese 

Gemeenschappen (EEC, Euratom en de ECSC) de eerste van de drie pijlers van Europese Unie (EU). Na 

de ratificering in 2009 van het Verdrag van Lissabon werd de indeling in drie pijlers afgeschaft. Tot dan 

toe werd de EU als volgt ingedeeld: 

 

F. Verdrag van Amsterdam 

Het verdrag van Amsterdam voorziet nieuwe beginselen en verantwoordelijkheden op het gebied van 

het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, met de nadruk op het projecteren van de 

waarden van de EU naar de buitenwereld toe. Daarbovenop bevat het ook dat de EU haar belangen 

moeten beschermd worden en de hervorming van haar werkingsmechanismen. 
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De Europese Raad zal de "gemeenschappelijke strategieën" vastleggen, die dan worden uitgevoerd 

door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, onder bepaalde voorwaarden. In 

andere gevallen, kunnen sommige staten ervoor kiezen om zich "constructief" onthouden, dat wil 

zeggen zonder dat er wordt voorkomen dat er beslissingen worden genomen. Tenslotte kreeg de EU 

ook toegang tot de operationele capaciteit van de WEU voor humanitaire en reddingsmissies, 

peacekeeping- en peacemaking-opdrachten.  

Sinds Kosovo-crisis van 1998-1999 begon er binnen de Eu ook een militaire dimensie te ontwikkelen. 

de lidstaten begonnen de verdeeldheid tussen de "civiele en militaire macht' en 'Europese integratie 

versus Atlantische solidariteit' te overwinnen. Na de 'praline top' namen de grote mogendheden 

(Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland) het initiatief. In Kosovo moest de EU vertrouwen op de 

Amerikaanse luchtmacht, een vernederende ervaring. 

In de Saint-Malo top tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in december 1998, werd 

overeengekomen dat de EU het vermogen diende te hebben tot autonome actie, ondersteund door 

geloofwaardige militaire krachten, middelen om dan te beslissen wanneer ze te gebruiken en de 

bereidheid om dit ook te doen. Dit alles om te kunnen reageren op internationale crisissen. De top 

stelde ook voor de NAVO te moderniseren.  

Op 16 december 2002 werd de Berlijn Plus-overeenkomst ondertekend die bestond uit een breed 

pakket van afspraken tussen de NAVO en de EU. Daarin kreeg de EU toegang tot de NAVO haar militaire 

middelen en commandostructuren. Tot op heden heeft de EU twee operaties uitgevoerd met de steun 

van de NAVO:  

- Operatie Concordia in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.  

- EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina. 

Het Europees veiligheid en verdedigingsbeleid (ESDP) veranderde de aard van het Gemeenschappelijk 

Buitenlands en Veiligheidsbeleid (CFSP). Het stond het Gemeenschappelijk Buitenlands en 

Veiligheidsbeleid toe om van een buitenlands beleid gericht op diplomatie naar een meer actiegericht 

buitenlands beleid en meer proactief crisisbeheer te evolueren. De EU had eindelijk ‘boots on the 

ground’. 

G. 9/11 en de terreuraanvallen in Madrid en Londen 

9/11, de terroristische aanslagen in Madrid en Londen verhoogde de hernieuwde vrees voor de 

verspreiding van massavernietigingswapens. De oorlog in Irak bleek echter verdeeldheid te zaaien in 

de Europese. Aan de ene kant steunde het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië de Amerikanen, aan 

de andere kant waren Frankrijk, Duitsland en België leiders van de oppositie tegen de oorlog.  

De spanning tussen de Atlantische solidariteit en de Europese integratie werd verder versterkt toen de 

Centraal- en Oost-Europese landen in mei 2004 lid werden van de EU. Dit leidde ertoe dat sommigen 

begonnen te praten over een verdeeldheid tussen het ‘Oude Europa’ en het ‘Nieuwe Europa'. 

Deze dramatische gebeurtenissen gaven ook een nieuwe impuls aan het ESDP. Het verbreedde het 

aantal punten op de agenda van het buitenlands beleid van de EU. Dit om strategieën te ontwikkelen 

wat betreft de opsporing van massavernietigingswapens en om aan counterterrorisme beleid te doen.  

Men stelde dat de grootschalige agressie tegen een lidstaat onwaarschijnlijk was geworden en in plaats 

daarvan Europa wordt geconfronteerd met nieuwe dreigingen die diverser, minder zichtbaar en 

minder voorspelbaar zijn. 
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H. Verdrag van Lissabon 

Door de uitbreiding van de EU in 2004 was het noodzakelijk de EU-verdragen aan te passen. Op 

hetzelfde moment veroorzaakten de schokgolven veroorzaakt door 9/11 en de oorlogen in Irak en 

Afghanistan een verdere stimulans om de capaciteit van de EU haar Buitenlandse Zaken te versterken.  

Een belangrijke innovatie van het Verdrag van Lissabon was dat de EU "pijlersysteem" officieel werd 

afgeschaft. Dit bracht alle dimensies van het buitenlands beleid van de EU onder in één verdrag. Op 

hetzelfde moment werd de EU rechtspersoonlijkheid toegekend (voorheen alleen de EG). Hoewel het 

pilarensysteem verdween, bleef het beleidsvorming kader van het GBVB / GVDB verschillend van de 

andere domeinen. 

Een tweede vernieuwing was de oprichting van de functie van een hoge vertegenwoordiger van de 

Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en voor de vicevoorzitter van de Europese 

Commissie die gecombineerd werden.  Het Verdrag van Lissabon creëerde ook de Europese dienst 

voor extern optreden (EEAS). Een nieuwe permanente voorzitter van de Europese Raad zou ook 

zijn/haar rol te spelen. 

Een derde reeks van innovaties betrof het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (CSDP). 

Het werd geformaliseerd in zijn bestaande setup. Lissabon verbreedde de originele Sint-Petersburg-

taken en formaliseerde het Europees Defensieagentschap (EDA). Echter, Frankrijk kreeg minder 

interesse in de CSDP en keerde terug naar de geïntegreerde militaire commandostructuren van de 

NACO onder president Sarkozy. Deze verminderde echter de spanningen tussen de Europese integratie 

en de Atlantische solidariteit. 

I. Nieuwe uitdagingen sinds Lisbon 

De financiële en soevereine schuldencrisis in Europa die begon op het einde 2008 destabiliseerde 

Europa intern. 

De Arabische revoluties en opstanden die leidde in 2011 tot de verwijdering van dictators in Tunesië, 

Egypte, Libië en Jemen maar de EU verzond gemengde berichten over haar buitenlands beleid voor 

deze regio (er was geschil over de EU-waarden zoals democratie, vrijheid en welzijn) 

De Westerse structuren belichaamd door de EU kwamen onder druk op een wereldwijde schaal: 

landen in het 'Zuiden' en in Azië beginnen hun eigen oplossingen te ontwikkelen voor mondiale 

problemen.  
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9 Internationale veiligheid sinds 2001 

9.1 Geopolitieke denkers 

9.1.1 Fukuyama: 
In zijn bekendste boek ‘The End of history and the Last Man’ verdedigt Fukuyama de stelling dat het 

einde van de Koude Oorlog meteen ook het einde van de ideologische evolutie van de mensheid ten 

einde zal blijken te zijn en dat de westerse liberale democratie universeel gezien als ultieme vorm van 

regeren zal worden beschouwd. 

Vandaag de dag staan de Westerese democratieen onder druk en zijn is VS niet meer in staat of niet 

meer bereid zijn rol als veiligheidsmacht te spelen. Het is ook gebleken dat het kapitalisme van het 

neoliberalistisch gedachtengoed in zijn huidige vorm niet de motor is geweest om de welvaart te 

verdelen en inkomensverschillen te verkleinen. De ideeën van fukuyama waren misschien naïef maar 

tot enkele jaren terug was de veiligheidsfunctie van de VS wel belangrijk. 

9.1.2 Huntington 
Huntington stelt met zijn artikel/boek ‘The Clash of Civilizations’ dat in de 21e eeuw de conflicten zich 

vooral tussen culturen in plaats van ideologieën zouden afspelen. De Clash waarover hij spreekt zou 

volgens hem plaatsvinden tussen de islamitische beschaving en de westerse. Hij gooit echter alles op 

een hoopje en maakt geen onderscheid. Een breuklijn is namelijk niet noodzakelijk de grens tussen 

beschavingen. Na 9/11 gaat Brezinski de idees van Huntington gebruiken om de terroristische 

aanslagen te ‘framen’ in kader van ‘Clash of Civilizations’. Zo ging men in de nasleep van 9/11 focussen 

op terroristische gevaren met de ideologische ‘bril’ van Huntington.  

9.2 Post-9/11 

9.2.1 Het beleid van Bush 
De ideeën van zowel Huntington als Fukuyama waren de intellectuele basis voor de aanpak van George 

W. Bush na 9/11. Zoals Brzezinski zegt: "Om succesvol te zijn moest de Amerikaanse buitenlandse 

politiek worden afgeleid van morele zekerheden en door middel van een duidelijke good-versus-kwaad 

beeld ontcijfering van het onvermijdelijk dubbelzinnige historische onzekerheden nagestreefd." (P. 

36). 

Beide auteurs genereerde onbedoelde politieke impact en waren enigszins 'samengesmolten'. Na 9/11 

werd de internationale politiek gezien door het ‘frame’ van de Bush junior-regering als een 'clash' 

tussen beschavingen waarin alleen democratieën in staat waren om te bieden wat nodig was om een 

betere wereld te creëren (zie NAVO). Het podium was bij deze ook ingesteld voor een botsing met de 

fundamentalistische islam. 

Daar waar Bill Clinton een positief beeld had van globalisering was het neoconservatisme veel 

pessimistischer in de vooruitzichten. Het maakte een karikatuur van de geschiedenis en vormde de 

basis voor Bush zijn 'politiek van de angst' na 9/11.  

In de eerste zes maanden van het presidentschap van Bush werd China gezien als een toekomstige 

rivaal van de Verenigde Staten maar dat veranderde na 9/11 want in oktober 2001 werd Afghanistan 

binnengevallen door de Verenigde Staten met als verantwoording dat er massavernietigingswapens 

zouden zijn, wat achteraf helemaal niet bleek te zijn. Het idee om de democratie in het Midden-Oosten 

te gaan installeren heeft geleid tot meer en niet minder geweld. In plaats van verbeterde 

vooruitzichten voor de stabiliteit zijn er nu een toenemende sociale spanningen tussen en in het 

Midden-Oosten maatschappijen.  
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Initieel werden er geen specifieke maatregelen getroffen na 9/11 maar opperde men wel dat er wraak 

moest genomen worden op de daders, de organisatie -Al Qaeda- en degenen de aanhangers van de 

organisatie. Neoconservatieven betoogde dat een gecombineerde bedreiging voor de Verenigde 

Staten werd veroorzaakt door terroristische groeperingen, de schadelijke invloed van 'schurkenstaten' 

die hen steunden en de gevaren van de ongecontroleerde verspreiding van massavernietigingswapens. 

Zij stelden daarom dat er effectieve actie ondernomen moest worden namelijk een ‘war on terror’. 

In eerste instantie wilden de neoconservatieven Irak binnenvallen maar dat veranderde aangezien 

men vond dat de 'war on terror' in fasen moest worden uitgevoerd. De eerste fase was de inval in 

Afghanistan waar het Taliban-regime Al-Qaeda steunde. 

9.2.2 De Bush Doctrine 
De bushdoctrine was een radicale ommekeer in het beleid van de Verenigde Staten zoals dat ten tijde 

van de Koude Oorlog werd gevoerd. In die tijd focuste men vooral op containment en deterrence ten 

opzchte van de Sovjet-Unie. De doctrine is de basis van de interventie in Irak en Afghanistan in 2003 

voor massavernietigingswapens.  

De oorlog in Irak kan worden gezien vanuit een klassiek realistisch perspectief als een tragedie in de 

Griekse zin van het woord. Aan het einde van de Koude Oorlog was de VS in een systeem van  

unipolariteit beland waar het de grootste macht was. Deze intoxicatie van macht leidde bij de regering-

Bush tot hoogmoed. Het voorbeeld van Irak is hier sprekend want de operatie was slecht voorbereid 

en vertrouwde meer hoop meer dan op de rede. Het falen van de Irak-operatie herinnert ons eraan 

dat grote mogendheden hun eigen ergste vijand zijn. 

9.3 Kosovocrisis in 2008 
Na de Eerste Wereldoorlog smolten Servië, Montenegro, Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, 

Macedonië samen tot de 'staat Joegoslavië': een verzameling van een aantal aan elkaar verwante 

culturen, onder de naam "Koninkrijk van de Serviërs, Kroaten en Slovenen". De Serviërs speelden vanaf 

het begin een dominante rol in het nieuwe koninkrijk. Deze rol zorgde op de lange duur voor jaloezie 

bij sommige andere bevolkingsgroepen op de Balkan, die veelal sterke verlangens koesterden naar 

meer vrijheid en zelfstandigheid. 

Eind jaren 90 voerde Milošević de druk op met o.a. etnische zuiveringen waarop de internationale 

gemeenschap ingreep. Men probeerde Milošević eerst via diplomatieke wegen tot andere gedachten 

te brengen maar een onderling akkoord werd direct geschonden. Vervolgens besloot men de Kosovo-

conferentie te houden. Hier ontstond het plan om Kosovo voor een periode van drie jaar zelfbestuur 

te verlenen, maar geen onafhankelijkheid. De Kosovaren tekenden het plan in maart 1999, op de 

vervolgconferentie in Parijs. Omdat het plan ook een NAVO-troepenmacht in Kosovo inhield bleven de 

Serviërs weigeren; de bezetting van Servisch grondgebied door buitenlandse troepen achtten ze 

onaanvaardbaar. Ook na dreiging met NAVO-luchtaanvallen ging Servië niet akkoord. 

Eind maart volgden die luchtaanvallen, waarvoor overigens niet de toestemming van de VN-

veiligheidsraad was gevraagd op initiatief van de Britse eerste minister Tony Blair. Hij opperde dat de 

NAVO ‘responsebility to protect’ had. Hij gebruikte de NAVO als alternatieve veiligheidsraad. Men 

wilde de waarden van de internationale gemeenschap verdedigen. De doelen van de luchtaanvallen 

waren zowel militair als civiel: bruggen, spoorlijnen, chemische fabrieken en zelfs een televisiezender 

in Belgrado werden door NAVO-vliegtuigen gericht bestookt en verwoest. Na 78 dagen van 

bombardementen op Servische doelen in heel Servië, Montenegro en Kosovo tekende Belgrado de 

Overeenkomst van Kumanovo, waarmee de terugtrekking van het Servische leger en de Servische 

politie uit Kosovo een feit werd. Dit leidde tot een referendum en de uiteindelijke onafhankelijkheid 

van Kosovo.  
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9.4 Oorlog in Zuid-Ossetië 
De Kosovocrisis heeft een grote impact om wat er nadien volgde. In 2008 komt Putin aan de macht 

met een zelfverzekerder bestuur maar op terrein was dit nauwelijks merkbaar. Nu was het echter zo 

dat Rusland de NAVO-aanvallen in Joegoslavië interpreteerde als een verschuiving van westerse 

invloedssfeer en Rusland wilt het westen een koekje van eigen deeg geven.  

In die tijd waren Georgië en Oekraïne kandidaat lid voor EU. Saakasjvili was de Westersgezinde 

president van Georgië en ook in Oekraïne was er een westers gezind bestuur. Wederom breidde de 

Westerse invloedsfeer uit. Als reactie stuurden de Russen ‘vredestroepen’ naar de grens van Zuid-

Ossetië als permanente bedreiging voor het Westers regime in Georgië.  

Maar Saakasjvili doet was Rusland gehoopt had en valt zelf Tsjingvali, het bolwerk van Russische 

onderdanen, binnen. Hier wachtte de russen op en zien dit als provocatie waardoor Russische troepen 

Zuid-Ossetië binnen vallen. De Russen framen dit als een inval om de Russen in het buitenland te 

beschermen = responsebility to protect. Ze willen in eerste instantie Zuid-Ossetië bevreiden maar gaan 

verder dan dat en sluiten de hoofdstad Tbilisi af van de rest van het land.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikanen doen niet veel doordat Saakasjvili zelf provoceerde en daarom grijpt men niet in. Dit 

versterkt de Russische macht. Georgië en Oekraïne zijn ook geen NAVO-lidstaten omdat men geen 

instabiliteit wilde importeren in NAVO door ze op te nemen in de NAVO. Deze verantwoording is de 

trigger voor Poetin: hij wilt landen instabiel maken zodat ze niet in NAVO zouden zitten. 

9.5 Obama 
Obama nam verschillende buitenlands-beleid initiatieven zoals nieuwe troepen sturen naar 

Afghanistan, de NAVO-interventie in Libië, de terugtrekking uit Irak (en de nieuwe campagne tegen de 

Islamitische Staat), de lopende handelsbesprekingen met China, en het doden van al-Qaeda-leider 

Osama bin Laden. 

Maar één van de blikvangers van het buitenlands beleid van de eerste termijn van Obama was de 

poging om "reset button" in te drukken met betrekking tot Rusland. Maar de jaren 2013 (Syrië) en 

2014 (Oekraïne) werd de Amerikaans-Russische relatie nogal gespannen. 

Tijdens de Arabische Lente pleitte de regering-Obama uiteindelijk voor het aftreden van Egyptisch 

president Mubarak. Ook nam de VS deel aan de NAVO-interventie in Libië en het ondersteunde ze 

strengere sancties tegen Syrië. Obama heeft Egypte en Tunesië aangespoord om een sterk voorbeeld 

neer te zetten door vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren. Het resultaat echter is heel gemengd. 

Wat we nu onder Trump zien is dat hij een nieuwe poging doet om de relatie tussen de VS en Rusland 

opnieuw leven in te blazen en ziet China echter als een gevaarlijke opponent. 
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9.6 China: een opkomende geopolitieke supermacht 
In de laatste acht jaar is China opgekomen als wereldmacht door een enorme economische groei. De 

komende jaren is China van plan haar invloedsfeer verder uitbreiden getuige de militaire basissen die 

ze aan het bouwen zijn in de Zuid-Chinese zee. Dit zien we ook in hun militaire uitgaven die eind jaren 

90’ hoger waren als die van Rusland waardoor ze op de tweede plaats terecht kwamen op dat vlak.   

Maar na de economische groei begint de stagneren en de stemming van het volk begint te morrelen. 

Een 2e om de neuzen in dezelfde richting te sturen, naast economische groei, is militarisme. Echter hun 

zeemacht is veeleer geconcentreerd in een beperkte regio terwijl die van Amerika over de hele aardbol 

verspreid is. 

De ASEAN + 3 maakt dat China ook sterker staat doordat het ingebed is een monetaire integratie van 

de ASEAN-landen en Japan en Zuid-Korea. Hoewel de samenwerking in eerste instantie op economisch 

gebied focuste werd de samenwerking ook uitgebreid op zowel politiek, cultureel als op 

veiligheidsvlak. 

9.7 Arabische lente 
In Libië Franse adviseert de Franse linkse denker Lévy Sarkozy om samen met Cameron in te grijpen in 

Libië. Dit maakt dat het de eerste keer is de dat Fransen ‘responsibility to protect’ voelen. Ze doen dit 

via de VN-veiligheidsraad waar Rusland zich onthoudt waardoor de kans word gegeven om in te 

grijpen. Er is echter één groot probleem: de Fransen en de Engelsen hebben tactisch advies en plannen 

gegeven aan oppositiegroepen. Nadat de VN-troepen Khadafi vermoorde tekent de nieuwe Libische 

regering contracten voor olie met o.a. Duitsland en Frankrijk wat voor Rusland de druppel is en zij 

stemmen daarom ook nee in de VN-veiligheidsraad wanneer ze willen ingrijpen bij het Syrisch conflict. 

Zowel China en Rusland vinden dat de ‘Responsibility to protect’ onjuist is uitgevoerd en ilden niet 

dezelfde fout opnieuw maken. Mede doordat men de post-conflictfase in Libië niet heeft beheerd 

werd de opkomst van IS mogelijk gemaakt. 

Responsibility to protect = Als een land niet in staat is of niet bereid is om zijn eigen bevolking te 

beschermen dan kan de internationale gemeenschap zich in de plaatst stellen van die gemeenschap 

via VN-veiligheidsraad.  


