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Inleiding

D
e wereld is vandaag wat zij altijd is geweest: een gevaarlijke plek,
waarin staten met elkaar wedijveren, soms oorlog voeren, soms
samenwerken, waarin grote mogendheden oprijzen en vervolgens

afkalven. Andere spelers – de publieke opinie, grote ondernemingen, een ter-
reurgroep – kunnen af en toe aan zet zijn, maar het zijn de staten die het laat-
ste woord hebben, zoals in vroeger tijden. De geschiedenis is dus meer pre-
sent dan ooit – al moet met die vergelijkingen tussen gisteren en vandaag
altijd voorzichtig worden omgesprongen. De geschiedenis bereidt haar
gerechten nooit tweemaal op dezelfde manier. Maar de ingrediënten zijn wel
vaak dezelfde.

Elke generatie heeft echter het gevoel in een heel nieuw wereld te leven, met
nooit eerder geziene nieuwe ontwikkelingen, nieuwe actoren, nieuwe the-
ma’s. Bij nader toezien echter is veel wat een generatie als ‘nieuw’ aanvoelt en
bestempelt, door vorige generaties op dezelfde manier ervaren. Aldous
Huxley was er rotsvast van overtuigd dat uit de geschiedenis maar één les te
trekken is en dat is dat er geen lessen getrokken worden uit de geschiedenis.
Dat hoeft nochtans niet zo te zijn. De wereld is ‘leesbaar’. We gaan dus de tijd
nemen om even te bezinnen en te analyseren wat er in de afgelopen decen-
nia nu echt is gebeurd – en wat de komende decennia zouden kunnen bren-
gen, om aldus enige orde in de schijnbare wanorde aan te brengen.

Dit handboek heeft de bedoeling de basisdynamiek van de hedendaagse
wereldpolitiek bloot te leggen en de mechanismen en processen te identifi-
ceren, die de huidige wereldorde – met andere woorden, de ordening van de
macht op mondiaal vlak – dag na dag aan het kneden zijn.

Het internationale systeem was en is een anarchistische verzameling van sta-
ten, internationale organisaties en onafhankelijke spelers. Aangezien er geen
hoge autoriteit bestaat boven de staten, zijn er spelregels nodig om het geheel
te ordenen, zodat staten niet voortdurend met elkaar in botsing raken. Zulke
spelregels zijn steeds het resultaat van specifieke machtsverhoudingen. Die
creëren zekerheid, voorspelbaarheid en stabiliteit. Ze leggen discipline op,
zowel binnenlands als internationaal. Zij duwen de onophoudelijke stroom
gebeurtenissen in een keurslijf. De hoofdrolspelers bij de vorming van deze
spelregels zijn, zoals steeds, de staten met de grootste macht – de grootmach-
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ten. Meer dan alle andere actoren trekken zij de krijtlijnen, waarbinnen de
wereldpolitiek zich afspeelt, zoals een bedding de loop van een rivier kanali-
seert. 

Maar als machtsverhoudingen radicaal wijzigen, dan zijn de spelregels niet
langer aangepast en zijn de hoofdrolspelers niet langer in staat om te wereld-
politiek te ‘sturen’. Als staten geen gemeenschappelijke regels meer respecte-
ren of de macht niet hebben om te sturen, dan lijkt er geen lijn en logica meer
te zitten in de wereldpolitiek. Wanorde lijkt dan in de plaats te komen van
orde. Dat is wat er gebeurde toen de bipolaire wereldordening onverwachts
eindigde, tussen 1989 en 1991.

Wie de wereldpolitiek op bovenstaande manier beschrijft, vertrekt van een
bepaald gezichtspunt, een paradigma. De beschrijving beantwoordt aan het
meest klassieke paradigma in de leer van de internationale betrekkingen, het
zogeheten Realisme. Dat is een stroming, die er bij uitstek van uitgaat dat
machtspatronen in de relaties tussen staten het meest bepalend zijn voor het
internationale systeem.

Maar de wereldpolitiek draait niet enkel om macht. Hier vullen we het klas-
sieke Realistische paradigma aan met complementaire invalshoeken. Nieuw
zijn deze niet. Zo schreef de Britse historicus Edward H. Carr in 1939 al, in
zijn magistraal overzichtswerk over het interbellum The Twenty Years’ Crisis,
dat macht niet het enige is dat telt in de internationale politiek. Op de lange
duur zal de mensheid zich steeds verzetten tegen brute macht. Een interna-
tionale orde veronderstelt ook een aanzienlijke mate van vrijwillige instem-
ming. Die internationale orde bestaat uit twee onlosmakelijk verbonden ele-
menten, aldus nog Carr: realiteit én utopie, macht én waarden.

Er bestaan vele, soms concurrerende, paradigma’s in de internationale betrek-
kingen. Welk paradigma is het meest geschikt om de hedendaagse wereldpo-
litiek te beschrijven en te interpreteren? In dit handboek worden verscheide-
ne van deze invalshoeken met elkaar gecombineerd, om aldus te komen tot
een synthetisch model. Dat moet, enerzijds, eenvoudig genoeg zijn om de
basisdynamiek van het internationale systeem te verklaren – en aldus enige
prospectieve waarde te bieden. Anderzijds moet het voldoende gesofistikeerd
zijn om recht te doen aan de verscheidene dimensies van dat internationale
systeem. 

Wat dit handboek onderscheidt van vele andere en de Gentse benadering bij
de studie van de wereldpolitiek typeert, is de sterke nadruk op de historische

X
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dimensie. Die maakt het immers mogelijk om de hedendaagse wereldpolitiek
in perspectief te plaatsen. De Franse politiekwetenschappelijke traditie
spreekt in dit verband van ‘forces profondes’ in de wereldpolitiek, waardoor
ordening kan geïdentificeerd worden in de schijnbare wanordelijke lukrake
opeenvolging van gebeurtenissen allerhande.

In het eerste deel van dit handboek vertellen we het verhaal van het laatste
decennium van de twintigste eeuw. We beschrijven de belangrijkste gebeur-
tenissen en trachten een rode draad daarin te ontwaren. Die rode draad blijkt
het woord ‘transitie’ te zijn. De jaren negentig vormden een transitieperiode
in de letterlijke betekenis van het woord. Tussen 1989 en 1991 was er een
einde gekomen aan de bipolaire wereldorde, gebouwd rond twee ‘super-
machten’, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Tussen beide heerste vijf
decennia lang een permanente confrontatie, de Koude Oorlog. De Sovjet-
Unie implodeerde in 1991 en daarmee eindigde de bipolaire wereldorde. Het
decennium dat daarop volgde, voelde bijzonder chaotisch aan. Deze periode
werd aanvankelijk omschreven als de ‘post-Koude Oorlog’. Het voorzetsel
‘post’ illustreert doorgaans dat men niet goed weet wat de essentie van iets
vormt. In de jaren negentig was het inderdaad niet meteen duidelijk wat de
drijvende kracht, de aandrijfmotor en de ijkpunten van de wereldpolitiek
zouden zijn. Daarom kon men ook niet meteen een nieuwe naam bedenken
voor wat volgde op vijftig jaar bipolaire wereldordening.

Naast ‘transitieperiode’ zullen de jaren negentig in dit handboek bovendien
omschreven worden als een scharniermoment, een periode van ingrijpende,
structurele veranderingen – meer dus dan gewoon een transitie van de ene
naar de andere wereldorde. De term waarmee wij dit scharniermoment zul-
len aanduiden, is ‘systemische onzekerheid’. Dat betekent dat op verschil-
lende cruciale niveaus – het individu, de staat, de samenleving en het inter-
nationale systeem – de ijkpunten, de zekerheden, de vertrouwde contouren
van onze omgeving ingrijpend en op hetzelfde moment aan diepgaande ver-
anderingen onderhevig waren. Anders geformuleerd: de jaren negentig wer-
den niet alleen gekenmerkt door het einde van de bipolaire wereldorde en
van de Koude Oorlog. Onder de oppervlakte van de dagelijkse berichtgeving
waren daarenboven krachten aan het werk, die op hun beurt een belangrijke
invloed hebben uitgeoefend op deze transitieperiode en die ook vandaag nog
mee vorm aan het geven zijn van de huidige wereldorde. Deze manier van
analyseren is vreemd aan het Realistische paradigma, dat een waterdicht
schot optrekt tussen buiten- en binnenlandse politiek. In dit handboek
bestaat dit schot niet. Binnen- en buitenland vormen immers een continuüm,
waarbij het ene overvloeit in het andere en beide elkaar beïnvloeden.

INLEIDING
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Vanaf 1997-1998 maakte de transitieperiode langzaam plaats voor een nieu-
we wereldordening. In deel twee gaan we op zoek naar de bouwstenen ervan,
om de dynamiek te kunnen identificeren van deze wereldorde van heden ten
dage. We gaan ze omschrijven als ‘interpolaire wereldorde’. Ze lijkt op haar
negentiende-eeuwse voorgangster, omdat ook toen een aantal grootmachten
verwikkeld was in een competitief spel om leiderschap, macht en invloed.
Maar toch is de hedendaagse wereldorde geen kopie van die van toen, omdat
we vandaag te maken hebben met een proces van mondialisering dat veel
dieper grijpt dan ooit tevoren. Daarom beschreven we onze wereldorde als
‘interpolair’: multipolariteit in het tijdperk van mondialisering. De ‘interpo-
laire’ wereldorde van de eenentwintigste eeuw combineert met andere woor-
den de wetmatigheden van de klassieke multipolaire wereldorde met een ver-
diepte interdependentie, die voortvloeit uit de mondialisering.

We laten eerst de nieuwe grootmachten van heden ten dage de revue passe-
ren. Net zoals in de negentiende-eeuwse multipolaire wereldorde zullen de
onderlinge relaties tussen deze hoofdrolspelers ook in de hedendaagse inter-
polaire wereldorde de bedding vormen, waarbinnen de wereldpolitiek in de
komende decennia zal vloeien. Grootmachten hebben de macht om het
keurslijf te bepalen dat de onophoudelijke dynamiek aan lokale en regionale
veranderingen stuurt. Ook deze laatste zullen in het handboek aan bod
komen, en met name in hun relatie tot de grote mogendheden.

Deel drie ten slotte zal dieper ingaan op een aantal thema’s, die men dikwijls
omschrijft als ‘hard security’. Dat zijn de klassieke vraagstukken van vrede en
veiligheid en met de diplomatie als het mechanisme dat de wereldpolitiek
draaiende houdt.

Een aantal belangrijke dimensies komt in dit handboek niet uitgebreid aan
bod. Zo zal er niet grondig worden ingegaan op een aantal transnationale
dynamieken van economische, financiële, ecologische en sociale aard. De
nadruk zal immers hoofdzakelijk liggen op de evolutie van de mondiale
machtsverhoudingen en meer in het bijzonder op de ‘geopolitieke’, de ‘harde’
machtspolitieke ontwikkelingen. Deze cursus kan daarom best gezien wor-
den in samenhang en als complementair met die van Prof. Dries Lesage,
‘Mondialisering en Global Governance’, die zich concentreert op transnatio-
nale problemen buiten de klassieke veiligheidsdimensie, de zogenaamde ‘soft
items’.

Dit is de vijftiende en allerlaatste editie van dit handboek. Zoals de vorige edi-
ties is ook deze het resultaat van collectief werk. Een aantal wetenschappelij-
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ke medewerkers van het Ghent Institute for Internationale Studies (Vakgroep
Politieke Wetenschappen) van de Universiteit Gent heeft bijgedragen tot de
voorliggende editie van het handboek. Dank aan Peter Debaere, Goedele De
Keersmaeker, Thijs Van de Graaf, Melanie Van Meirvenne en Mattias
Vermeiren voor hun bijdragen bij de actualisering van deze editie. Tim
Haesebrouck, Jennifer Kesteleyn, Dries Lesage, Skander Nasra, Olivier
Pintelon en Teun Van de Voorde leverden bijdragen tot eerdere edities van dit
handboek.

Het cursusmateriaal voor de colleges bestaat uit drie componenten. Eerst is
er dit handboek, dat het algemene raamwerk aanbiedt. Daarnaast zullen
ondersteunende teksten ter beschikking worden gesteld voor de behandeling
van specifieke thema’s. Ten slotte zal in de colleges gebruik gemaakt worden
van synthetiserende presentaties, die via Minerva ter beschikking zullen
gesteld worden. Samen vormen ze het basismateriaal voor de colleges.

Rik Coolsaet
Augustus 2015
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Hoofdstuk 1

Van illusie naar desillusie

1. De euforie: een ‘Nieuwe Wereldorde’

T
ussen 1989 en 1991 kwam een einde aan de wereldorde, die ontstaan was in

de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Deze was opgebouwd rond twee

supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, en werd gekenmerkt

door een permanente confrontatie tussen beide. De val van de Berlijnse Muur in

november 1989 en het einde van de Sovjet-Unie op kerstdag 1991 betekenden het

einde van deze wereldorde. 

De Berlijnse Muur had Duitsland een halve eeuw in tweeën verdeeld. De Berlijnse

Muur was echter ook het ultieme symbool van de bipolaire verdeling van de hele

wereld, met aan de ene kant het Westen, onder leiding van de Verenigde Staten, en

aan de andere kant het Oosten, geleid door de Sovjet-Unie. Het resultaat was een

Koude Oorlog, een klassieke machtsstrijd tussen grootmachten, maar één die de

hele wereld in zijn greep had. Beide pretendeerden de wereld te willen boetseren

naar hun beeld en gelijkenis.

Toen de Muur viel, waren de verwachtingen hooggespannen. De toenmalige

Amerikaanse president George H. Bush kondigde in maart 1991 het ontstaan aan

van een ‘Nieuwe Wereldorde’. Hij bedoelde daarmee dat een wereldorde in

opbouw was, zoals de architecten van de Verenigde Naties in 1945 hadden willen

tot stand brengen. Niet op basis van het machtsevenwicht, maar op basis van het

internationale recht zou de wereldpolitiek voortaan georganiseerd worden:

Now, we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real

prospect of a new world order. In the words of Winston Churchill, a ‘world order’ in which

‘the principles of justice and fair play […] protect the weak against the strong […]’ A world

where the United Nations, freed from cold war stalemate, is poised to fulfill the historic vision

of its founders. A world in which freedom and respect for human rights find a home among

all nations.
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Welvaart voor iedereen in een wereld zonder oorlogen leek bij de aanvang van

het laatste decennium van de twintigste eeuw geen droom meer, maar binnen hand-

bereik te liggen. 

Voor het eerste luik werd gewezen op de weldaden en de voordelen die de mondia-

lisering met zich meebracht. De Amerikaanse academicus Edward Luttwak voor-

spelde dat conflictlogica de baan zou ruimen voor handel, gericht op het verzekeren

van een zo groot mogelijke welvaart voor de bevolking. Hij omschreef deze evolutie

als de overgang van de ‘geopolitiek’ naar de ‘geo-economie’.1 Wat het tweede luik

betrof, verwachtten velen een ‘vredesdividend’. Dankzij de vermindering van het

aantal oorlogen zouden ook de defensiebudgetten dalen en zou aldus meer geld naar

de Derde Wereld vloeien, zo was de verwachting. 

De feiten gaven deze verwachtingen gelijk – aanvankelijk althans. Oude conflicten

raakten ineens opgelost. Zelfs in het schijnbaar onmogelijk op te lossen conflict tus-

sen Israëli’s en Palestijnen leek voor het eerst een reële doorbraak mogelijk. De suc-

cesvolle toepassing van het mechanisme van Collectieve Veiligheid na de Iraakse

aanval op Koeweit in 1990 maakte duidelijk dat agressie niet langer ongestraft zou

blijven. De VN begon een steeds grotere rol te spelen bij het beëindigen van conflic-

ten, waardoor ze een centrale positie in de wereldpolitiek leek in te nemen. Het

Europees continent keek voor het eerst sinds het ontstaan van de Koude Oorlog aan

tegen de mogelijkheid van een duurzame vrede en met de val van de Oost- en

Centraal Europese dictaturen leek democratie aan een onstuitbare opmars bezig.

Deze trend werd bevestigd in Zuid-Afrika, waar na jaren van Apartheid eindelijk

democratische verkiezingen werden georganiseerd. Ondertussen zou de combinatie

van vrije markt en mondialisering welvaart en welzijn brengen voor iedereen.

1.1. Oude conflicten vinden een oplossing

Op de drempel van de jaren negentig zorgde de ontspanning in de relaties tussen de

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ervoor dat verscheidene oude conflicten een

oplossing vonden. Beide supermachten dienden hierbij opnieuw een (bescheiden)

rol toe aan de Verenigde Naties. In 1988 vormde een resolutie van de VN-

Veiligheidsraad de basis voor een wapenstilstand tussen Irak en Iran. Hiermee

kwam een einde aan de ‘Eerste Golfoorlog’, die in acht jaar tijd bijna een miljoen

slachtoffers had gemaakt. Na een tien jaar durende guerrillaoorlog trokken de

Sovjettroepen zich in 1988-1989 uit Afghanistan terug, onder toezicht van de eer-

ste nieuwe VN-peacekeeping missie in tien jaar tijd. Ook de Verenigde Staten lieten

blauwhelmen toe in hun invloedssfeer. In Centraal-Amerika controleerde de VN de

Deel 1 - DE JAREN 90: DE POSTBIPOLAIRE TRANSITIE
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uitvoering van een overeenkomst, die een einde maakte aan grensoverschrijdend

verkeer van guerrillastrijders en wapens. Dit betekende, samen met het stopzetten

van de Amerikaanse steun, het einde van de terreur van de Nicaraguaanse contra’s.

In Afrika trokken de Zuid-Afrikaanse troepen zich na een jarenlange bezetting terug

uit Namibië, waardoor er in 1990 voor het eerst vrije verkiezingen konden worden

georganiseerd. Ook hier werden blauwhelmen ingezet om de terugtrekking vlot te

laten verlopen. 

1.2. De Tweede Golfoorlog: Collectieve Veiligheid in de praktijk 

Opvallend genoeg speelde een oorlog de sleutelrol bij het tot stand komen van de

door G.H. Bush aangekondigde Nieuwe Wereldorde. Op 2 augustus 1990 viel het

Iraakse leger buurland Koeweit binnen. Die invasie werd echter beantwoord door

een opvallend snelle en eensgezinde reactie van de internationale gemeenschap

onder leiding van de VN-Veiligheidsraad.

Irak had verscheidene redenen om Koeweit binnen te vallen, de één nog meer

in strijd met de hoop op een nieuwe wereldorde dan de ander. De Iraakse dic-

tator Saddam Hoessein wilde met militair geweld zijn binnen- en buitenlandse

machtspositie versterken, ten koste van het veel kleinere Koeweit. Deze Golfstaat

was steeds erg aantrekkelijk geweest voor Irak, omwille van zijn olierijkdommen

en strategische ligging aan de Perzische Golf. Irak had in het verleden dan ook

al twee keer geprobeerd Koeweit te annexeren. Tijdens de Eerste Golfoorlog

waren beide landen bondgenoten geweest, maar na het afkondigen van de

wapenstilstand staken oude grensgeschillen opnieuw de kop op. Het Iraakse

regime zat door deze uitputtingsoorlog in geldnood en zijn enige toegang tot de

Golf was onbruikbaar geworden. Koeweit had bovendien door overproductie de

olieprijs gekelderd, waardoor de financiële toestand van Irak nog benarder werd.

De annexatie van Koeweit – met zijn grote olievoorraden en lange kustlijn met

verscheidene marinebases – zou beide problemen helpen oplossen.

De onderlinge relaties kwamen steeds meer onder druk te staan, tot de situatie

in de zomer van 1990 escaleerde. Op 18 juli beschuldigde de Iraakse minister

van buitenlandse zaken Koeweit van samenzwering om de olieprijzen te onder-

mijnen, het stelen van Iraakse olie en doelbewuste pogingen om Irak te verzwak-

ken.2 Irak eiste dat Koeweit twee strategisch gelegen eilanden in de Golf afstond

en 14 miljard dollar Iraakse schulden kwijtschold ter compensatie voor de ver-

loren olie-inkomsten.3 Toen Koeweit deze eisen verwierp, viel het Iraakse leger

Koeweit binnen. Het kleine Koeweitse leger kon weinig verzet bieden tegen de
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Iraakse overmacht en binnen de 24 uur had Irak Koeweit onder controle. Enkele

dagen later riep de Iraakse president Saddam Hoessein Koeweit uit tot de negen-

tiende provincie van Irak. 

De internationale gemeenschap reageerde onmiddellijk. Nog op de dag van de

invasie stelde de Sovjet-Unie een wapenembargo tegen Irak in en kondigden de

Verenigde Staten een handelsembargo aan. De Europese Gemeenschap, Japan,

Canada en verscheidene andere landen volgden snel. Eén dag later veroordeel-

den de ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten en de Sovjet-

Unie de Iraakse agressie in een gemeenschappelijke verklaring en riepen ze op

tot een wereldwijd wapenembargo. Dezelfde dag volgde een veroordeling van de

Arabische Liga. Op 6 augustus 1990, amper vier dagen na de start van de inva-

sie, nam de VN-Veiligheidsraad haar eerste van vele resoluties over Irak aan.

Hierin werd de invasie veroordeeld, de terugtrekking van Irak geëist en een eco-

nomische sanctieregime ingesteld. Saoedi-Arabië voelde zich rechtstreeks

bedreigd door de Iraakse agressie en nodigde op 6 augustus buitenlandse troe-

pen uit om zijn verdediging te versterken. President Bush ging in op deze uitno-

diging en startte operatie Desert Shield, waarbij 200.000 Amerikaanse troepen op

Saoedisch grondgebied werden gestationeerd.

Eind november 1990 voerde de Veiligheidsraad de druk op met een ultimatum.

Resolutie 678 liet het gebruik toe van ‘alle noodzakelijke middelen’ indien Irak op

15 januari 1991 niet voldeed aan de voorwaarden uit de verscheidene resoluties.

Ondertussen verzamelde zich in de Golf-regio een internationale troepenmacht,

waar ook de meeste Arabische staten deel van uitmaakten. Onmiddellijk na afloop

van het ultimatum werd Operatie Desert Storm ingezet. In een eerste fase werden

luchtaanvallen op strategische doelwitten uitgevoerd. Nadat Irak een nieuw ulti-

matum weigerde, werden op 24 februari grondtroepen ingezet. Twee dagen na de

start van dit grondoffensief trokken de Iraakse troepen zich terug uit Koeweit.

Nadat Irak alle resoluties over de crisis aanvaard had, kondigde president Bush op

27 februari het einde van de vijandigheden af. Op 2 maart keurde de VN-

Veiligheidsraad resolutie 686 goed, dat het kader vormde voor een formeel staakt-

het-vuren en de voorwaarden voor definitieve vrede vastlegde. Eén van deze voor-

waarden was dat Irak afstand deed van zijn biologische, chemische en nucleaire

wapens en internationale inspecteurs toeliet om hier toezicht op te houden.

Saddam Hoessein had de internationale reactie op de invasie van Koeweit verkeerd

ingeschat. Concrete politieke en economische belangen speelden ongetwijfeld een

rol bij deze snelle en eensgezinde toepassing van het VN-principe van Collectieve

Veiligheid. Het Westen vreesde immers dat, na de aanhechting van Koeweit, Irak
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