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Inleiding                            

 

 

 

Op 24 oktober 2010 vierden de Verenigde Naties (hierna VN) hun 65-jarig bestaan. 

De VN is in 1945 opgericht als een internationaal samenwerkingsverband tussen 

lidstaten om navolgende generaties te behoeden voor de gruwelijkheden die 

oorlogen met zich meebrengen. Een verbod op geweld is het uitgangspunt voor deze 

wereldorde. Hierop zijn twee uitzonderingen: geweld ter zelfverdediging en geweld 

dat gebruikt wordt bij een maatregel onder Hoofdstuk 7 van het Handvest onder 

mandaat van de Veiligheidsraad.1  

 In het Handvest van de VN is een viertal doelstellingen te onderscheiden.2 Als 

eerste is er de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Ook de 

ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen landen op basis van 

eerbied voor gelijke rechten en zelfbeschikking is een doelstelling. Verder dient de 

VN te zorgen voor samenwerking in het oplossen van internationale vraagstukken en 

het bevorderen van mensenrechten. Als laatste zal de VN optreden als centrum voor 

“harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze 

gemeenschappelijke doelstellingen.”3 

 Voor het verwezenlijken van de eerstgenoemde doelstelling heeft de VN een 

aantal instrumenten ontwikkeld. Peacekeeping is daar één van. Peacekeeping is een 

begrip dat voor nogal wat controverse heeft gezorgd. Omdat het niet vermeld staat in 

het Handvest van de VN, zijn er verschillende definities aan gegeven in de loop der 

tijd. Peacekeeping schemert tussen Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 van het Handvest. 

Hoofdstuk 6 handelt over de vreedzame regeling van geschillen, waarbij de VN “[d]e 

partijen in een geschil waarvan het voortbestaan de handhaving van de 

internationale vrede en veiligheid in gevaar dreigt te brengen […]”4 oproept eerst te 

onderhandelen, een beroep te doen op regionale organen of andere vreedzame 

middelen in te zetten voor de oplossing. Als de partijen er niet uitkomen, kunnen ze 

zich wenden tot de Veiligheidsraad. Hoofdstuk 7 beschrijft de maatregelen die de VN 

                                                           
1
 C. Megens ‘Het handhaven van internationale vrede en veiligheid’ in: Harryvan, A., van der Harst, J. en Volten, 

P. (red.), Internationale organisatie Samenwerking en regimevorming in de internationale betrekkingen (Assen 

2004),  p. 31. 
2
 Verenigde Naties Handvest van de Verenigde Naties, Hoofdstuk I, artikel 1. 

3
 Ibidem. 

4
 Verenigde Naties, Handvest van de Verenigde Naties, Hoofdstuk VI, artikel 33. 
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kan nemen als er een bedreiging of verbreking van de vrede of daden van agressie 

worden geconstateerd. In artikel 41 worden maatregelen besproken waaraan geen 

geweld te pas komt. Artikel 42 borduurt hierop voort: “Mocht de Veiligheidsraad van 

oordeel zijn dat de in artikel 41 bedoelde maatregelen onvoldoende zouden zijn […] 

dan kan hij overgaan tot zulk optreden door middel van lucht-, zee-, of 

landstrijdkrachten […]”.5 

Sinds de eerste peacekeeping-missie6 zijn er door de VN 68 missies ingezet, 

met wisselend succes. 7 Op dit moment lopen er nog 15 peacekeeping-missies geleid 

door de Department for Peacekeeping Operations (DPKO).8 Een van die missies, 

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)9, werd al ingezet in 1978 en is dus 

al 35 jaar operationeel. De lange lijst missies, een missie die 35 jaar operationeel is 

en het wisselend succes van het instrument deden mij de volgende centrale vraag 

opstellen: 

 

 In hoeverre zijn UNEF I en UNOSOM II illustratief voor de ontwikkeling van 

peacekeeping en wat zijn de grenzen van dit instrument voor de handhaving van de 

internationale vrede en veiligheid? 

 

Buiten het feit dat ik graag wil onderzoeken hoe peacekeeping gekomen is tot het 

punt waar het op dit moment staat en wat de grenzen en toekomst van dit instrument 

zijn, vind ik het interessant om te kijken hoe twee belangrijke missies in de 

geschiedenis van peacekeeping passen in deze ontwikkeling. Hiervoor heb ik 

gekozen voor United Nations Emergency Force I (UNEF I)10 en United Nations 

Operation in Somalia (UNOSOM II)11. Deze specifieke missies worden gebruikt, 

omdat ze staan voor twee belangrijke momenten in de geschiedenis van 

peacekeeping. De situaties in beide zaken vroegen om een andere oplossing dan 

                                                           
5
 Verenigde Naties, Handvest van de Verenigde Naties, Hoofdstuk VII, artikel 41 en 42. 

6
 United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), een observatie-missie, wordt gezien als de eerste 

peacekeeping-missie. UNEF I wordt gezien als de eerste peacekeeping-missie met een militaire component. 
7
 www.un.org/en/peacekeeping/missions. 

8
 Ibidem. 

9
 UNIFIL is ingezet om de terugtrekking van Israëlische troepen uit Libanon te begeleiden, vrede in de regio te 

herstellen en assistentie te verlenen aan de Libanese regering.  
10

 UNEF I is ingezet om het staakt-het-vuren tussen Israël en Egypte veilig te stellen en ervoor te zorgen dat 
Franse, Engelse en Israëlische troepen zich terugtrokken van Egyptisch grondgebied. 
11

 UNOSOM I is ingezet voor supervisie over het staakt-het-vuren in Mogadishu en voor de beveiliging van 
humanitaire konvooien. UNOSOM II was er voor ondersteuning van humanitaire hulp en om de vrede in Somalië 
te herstellen alsmede assistentie te verlenen bij de heropbouw van de Somalische staat en economie. 
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aangewend in voorgaande conflicten. UNEF I, de eerste echte peacekeeping-missie 

met een militaire component, betekende het oprekken van Hoofdstuk 6 naar het 

fictief Hoofdstuk 6 ½ door toenmalig Secretaris Generaal Dag Hammerskjold: UNEF I 

verder ging dan de maatregelen beschreven in Hoofdstuk 6 van het Handvest, maar 

geen dwingende maatregel was zoals Hoofstuk 7 beschrijft. UNOSOM I ging nog een 

stapje verder dan UNEF I en wordt vaak geplaats onder fictief Hoofdstuk 6 ¾. 

UNOSOM II was een peace enforcement-missie, een robuuste maatregel vallend 

onder Hoofdstuk 7.  Omdat het concept peacekeeping niet vermeld staat in het 

Handvest, kan het op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Dit maakt 

peacekeeping een open begrip, waardoor de grenzen tussen Hoofdstuk 6 en 

Hoofdstuk 7 vervagen en missies ingezet worden onder fictieve Hoofdstukken 6 ½ en 

6 ¾. Ook de steeds complexer wordende conflictsituaties zorgen voor vagere 

grenzen, aangezien grenzen vaker overschreden worden. De beperkingen van 

peacekeeping, de overschrijding en vervaging van de grenzen van dit instrument 

voor vredeshandhaving komen later uitgebreider aan bod. 

In de gevallen van UNEF I en UNOSOM kon de VN niet teruggrijpen op 

eerdere ervaring en moest de missie vanaf de basis ontworpen worden. UNEF I werd 

een voorbeeldmissie: een missie die model stond voor toekomstige missies. Dit 

voorbeeld is echter aan veranderingen onderhevig gebleken. Veranderingen hierin 

waren nodig om peacekeeping passend te maken voor de verschillende en steeds 

complexere situaties waar de VN mee te maken kreeg. Ondanks dat peacekeeping-

missies ook  mislukten en het enthousiasme tot een laag punt daalde, werd er tussen 

1988 en 1994 toch vaak een beroep gedaan op de VN om peacekeeping in te zetten 

als instrument voor de oplossing van een conflict. 

   

Om een gedegen antwoord te kunnen geven op de centrale vraag is allereerst een 

goed inzicht in het concept peacekeeping nodig alsmede een goede schets van de 

ontwikkeling van peacekeeping waarbij de kern van deze ontwikkeling vastgepakt 

moet worden. In de geschiedenis van peacekeeping is een bepaalde ontwikkeling te 

beschrijven en zijn er duidelijke veranderingen in peacekeeping aan te wijzen. Deze 

veranderingen in peacekeeping hebben te maken met de veranderende opvattingen 

over collectieve veiligheid waardoor de grens tussen Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 van 

het VN Handvest steeds vager wordt. Daarom kan de regimetheorie toegepast 

worden op het concept peacekeeping en is er een verandering in het peacekeeping-
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regime aan te wijzen. In het eerste hoofdstuk wordt meer inzicht gegeven in de 

regimetheorie en uiteen gezet hoe deze theorie toepasbaar is op peacekeeping. Ik 

heb juist voor de regimetheorie gekozen omdat deze theorie UNEF I als belangrijkste 

missie ziet, als uitgangspunt voor toekomstige missies. Door te kijken hoe precies, 

wil ik onderzoeken hoe peacekeeping als regime zich staande houdt (of juist niet) in 

de ontwikkeling van het instrument en ik verwacht dat ik hierdoor een genuanceerder 

antwoord kan geven op vraag die centraal staat in deze scriptie, vooral op het deel 

dat betrekking heeft op de grenzen van peacekeeping.  

In hoofdstuk 2 wordt UNEF I breed uitgemeten. Wat was de historische 

achtergrond voor de missie? Welke besluitvorming is eraan vooraf gegaan? Hoe 

werd de missie ingericht? En welk resultaat had de aanwezigheid van de VN in het 

gebied.? Dezelfde vragen worden ook beantwoord voor UNOSOM, waarbij het 

zwaartepunt zal liggen op UNOSOM II.  Door een antwoord te formuleren op deze 

vragen zal later een vergelijking tussen beide missies getrokken kunnen worden, die 

bijdraagt aan de beantwoording van de vraag in hoeverre beide missies illustratief 

zijn voor de ontwikkeling in peacekeeping. Ook kan na deze vergelijking, 

samengenomen met de ontwikkeling die peacekeeping heeft gebracht tot het punt 

waar het tegenwoordig staat, gekeken worden wat de grenzen van peacekeeping 

zijn. 

 Voor de beantwoording van de vragen die in dit stuk centraal staan, is gebruik 

gemaakt van primaire bronnen: VN-resoluties, rapporten van Secretarissen-Generaal 

en verslagen en rapporten van de Veiligheidsraad, de Algemene Vergadering en 

speciale commissies. Verder is voor inzicht in het breder concept van peacekeeping 

het boek Understanding Peacekeeping van Alex Bellamy ea. een goed uitgangspunt. 

Voor een beter begrip van collectieve veiligheid en peacekeeping als internationaal 

regime dienen werken van Stephen Krasner en Kenneth Dombroski. Daarnaast heb 

ik ook gebruik gemaakt van kritische wetenschappelijke literatuur, vooral wat betreft 

de resultaten van peacekeeping-missies ingezet tot nu toe en de toekomst van 

peacekeeping. Voor deze specifieke literatuur heb ik gekozen, omdat ik verwacht dat 

deze bronnen de onderwerpen in een goed perspectief zetten en hierdoor bijdragen 

tot een genuanceerd stuk en een dito antwoord op de centrale vraag. 
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Hoofdstuk 1: ‘Peacekeeping’: het concept en de ontwikkeling                                                  

 

 

 

Om de vraag die in deze scriptie centraal staat goed te kunnen beantwoorden is het 

nodig een gedegen inzicht te geven in peacekeeping. Hoe is het concept ingericht en 

welke ontwikkeling heeft het ondergaan? Daarnaast zal in dit hoofdstuk ook uitgelegd 

worden op welke manier de regimetheorie toepasbaar is op dit instrument voor de 

internationale vrede en veiligheid. 

 

Het concept ‘peacekeeping’ 

 

Peacekeeping is gebaseerd op het principe “[…] that impartial presence by the 

United Nations on the ground can ease tensions and allow negotiated solutions in a 

conflict situation.”12 Het idee achter peacekeeping is dus dat de aanwezigheid van de 

onpartijdige VN ervoor zorgt dat de spanning oplost en er ruimte ontstaat voor 

onderhandelingen die uitmonden in het einde van het conflict.  

 

“Peacekeeping is a technique te preserve the peace, however fragile, where fighting had been halted, 

and to assist in implementing agreements achieved by the peacemakers. Over the years 

peacekeeping had evolved from a primilary military model of observing cease-fires and the separation 

of forces after inter-state wars, into incorporate a complex model of many elements – military, police 

and civilian – working together to help lay the foundations for unstainable peace.”
13

 

 

Er zijn een aantal principes aan te wijzen die van belang zijn voor VN- 

peacekeeping.14 Allereerst is legitimiteit belangrijk. Over dit aspect zijn vele boeken 

geschreven. Kort gezegd is legitimiteit gestoeld op de gedachte dat een missie 

rechtvaardig is en de wil van de internationale gemeenschap als geheel 

representeert. Het mandaat wordt beschreven door de Veiligheidsraad. Dit mandaat 

moet altijd gerespecteerd worden, peacekeepers dienen zich verantwoordelijk te 

gedragen. Ook dient de missie te bestaan uit de bijdrage van zoveel mogelijk 

verschillende landen om eenzijdigheid te voorkomen.   

                                                           
12

 www.un.org. 
13

United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines (New York 2008) p. 18. 
14

 United Nations, General Guidelines for Peace-keeping Operations (New York 2005). 
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Een ander belangrijk aspect is de leiding van de Veiligheidsraad. De leden en de 

Secretaris-Generaal moeten politieke en diplomatieke actie ondernemen om ervoor 

te zorgen dat de beslissingen van de Veiligheidsraad uitgevoerd worden. Deze rol is 

vooral van belang als tijdens een missie problemen ontstaan. Niet alleen de leiding 

door de Veiligheidsraad is belangrijk. Ook de bijdrage van de landen die troepen 

leveren is onontbeerlijk. De capaciteit van de peacekeeping-missie om haar taken uit 

te voeren hangt af van de voortdurende en actieve deelname van de landen die 

troepen leveren. Deze landen moeten dan ook goed voorbereid zijn op een missie, 

dus hun troepen goed trainen en hun materieel in goede staat brengen. Ook eenheid 

is een belangrijk principe. Wil een missie effectief zijn, zal de VN naar buiten moeten 

treden als een geïntegreerd geheel dat de wil van de internationale gemeenschap 

representeert.15  

 

Peacekeeping als veranderend regime 

 

Het belang van internationale instituten zoals de VN is vaak onderwerp van debatten 

op het gebied van wereldpolitiek. Dr. Kenneth Dombroski, thans verbonden aan de 

Amerikaanse Naval Postgraduate School, ziet internationale peacekeeping als een 

op zichzelf staand ‘regime’ dat staatsgedrag beïnvloedt en een vreedzame oplossing 

van conflicten promoot.16 Regime theory is een theorie in de Internationale 

Betrekkingen die ervan uitgaat dat internationale instituties, zoals de VN, of regimes 

effect hebben op het gedrag van staten. Stephen Krasner definieert internationale 

regimes als […] principles, norms, rules and decisionmaking procedures around 

which actor’s expectations converge in a given area of international relations.”17 Dat 

betekent dat er een gezamenlijke set van beginselen is, die de actoren als 

uitgangspunt hebben. Kernwoorden voor regimes zijn regelmaat, patroonmatigheid 

en voorspelbaarheid.18 De beginselen en normen zijn bepalend voor het ontwerp van 

het regime. Verandering in beginselen en normen brengen veranderingen in het 

regime teweeg. Regels en besluitvormingsprocedures zijn niet bepalend voor de 

                                                           
15

 United Nations, General Guidelines for Peace-keeping Operations p.15 – 24. 
16

 K. Dombroski, Peacekeeping in the Middle East as international regime (New York 2007), p2. 
17

 S. Krasner, International Regimes, (1983), p. 2. 
18

 Harryvan, A., van der Harst, J. en Volten, P. (red.), Internationale organisatie Samenwerking en regimevorming 
in de internationale betrekkingen (Assen 2004), p. 298. 
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fundamentele politieke afspraken maar kunnen wel veranderingen met zich mee 

brengen binnen een regime.19 

In het debat over regime theory zijn er twee kampen die tegenover elkaar 

staan.20 Aan de ene kant nemen de Realisten het standpunt in dat internationale 

instituten niet relevant zijn aangezien het handelen door staten gebaseerd is op het 

eigen belang van die staten. Liberaal-institutionalisten zijn van mening dat 

internationale instituten er wel degelijk toe doen, omdat ze het gedrag van staten 

beïnvloeden, dus ook van invloed zijn op de status van internationale vrede en 

veiligheid. Realisten zien internationale stabiliteit als balance of power tussen 

grootmachten; liberaal institutionalisten geloven dat internationale instituten een 

onafhankelijk effect hebben op staatsgedrag.  

Voor de Realisten was de inzet van ad-hoc peacekeeping-missies een 

bruikbaar, maar beperkt middel om vrede te handhaven in een anarchistisch 

internationaal systeem. Peacekeeping was er voor de garantie van 

staatssoevereiniteit en een internationale status-quo. Realisten hebben weinig geloof 

in het liberaal-institutionalistisch standpunt dat internationale regimes zoals VN-

peacekeeping, het gedrag van staten onafhankelijk veranderen en zo oorlog 

voorkomen. Deze instituten kunnen volgens de realisten soms wel bruikbaar zijn, 

maar ze worden alleen maar gebruikt in het eigenbelang van staten.21 Ook Ine 

Megens is van mening dat nationale staten geneigd zijn hun eigen veiligheid voorop 

te stellen en de beginselen van collectieve veiligheid hieraan ondergeschikt te 

maken.22 

De regimetheorie kan toegepast worden op peacekeeping om zo een 

ontwikkeling te schetsen en het belang van peacekeeping te onderstrepen. Cruciaal 

voorbeeld in dit onderzoek is de United Nations Emergency Force I (UNEF I), de 

eerste militaire VN peacekeeping-missie, die als model gold voor toekomstige 

missies. UNEF I werkte als kathalysator voor de ontwikkeling van de principes van 

het peacekeeping-regime: toestemming en medewerking, geen Veiligheidsraadleden 

als troepenbijdragers, onpartijdigheid en gebruik van geweld alleen ter 

zelfverdediging. UNEF Is […]‘the crucial case study that for decades defined, for 

                                                           
19

 Harryvan, A., van der Harst, J. en Volten, P. (red.), Internationale organisatie Samenwerking en regimevorming 
in de internationale betrekkingen, p. 5. 
20

 K. Dombroski, Peacekeeping in de Middle East as an International Regime, p. 2. 
21

 Ibidem. 
22

 C. Megens ‘Het handhaven van internationale vrede en veiligheid’,  p. 34. 
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better of worse, the mind-eye’s view of international peacekeeping among policy 

makers.” 23 

Peacekeeping-theorie wordt vaak vergeleken met een collectieve-veiligheid- 

theorie.24 Deze heeft als belangrijkste beginsel dat staten niet naar geweld grijpen in 

een conflict, maar handelen in het belang van de internationale gemeenschap in 

plaats van hun eigen egoïstische belangen. Een ander belangrijk aspect is onderling 

vertrouwen. Alle staten hebben belang bij handhaving van de internationale vrede en 

veiligheid. Vrede is een collectief goed. Deze aanname is het uitgangspunt voor de 

theorie over collectieve veiligheid.25 Bedreigingen worden dan ook gezien als een 

gemeenschappelijk probleem. Het collectief veiligheidssysteem treedt in werking bij 

alle bedreigingen, ook en misschien wel juist door, leden van het systeem. 

 

De ontwikkeling van peacekeeping 

 

Als we kijken naar de ontwikkeling van peacekeeping is er volgens Christ Klep een 

bepaalde golfbeweging te constateren.26 De omslagpunten markeren belangrijke 

momenten in de ontwikkeling van de praktijk van peacekeeping. De chronologie die 

Christ Klep aanhoudt, wordt in deze scriptie niet overgenomen, maar dient wel als 

uitgangspunt. Als eerste wordt uiteengezet wat er staat in Hoofdstuk 6 van het VN-

Handvest, opgesteld in 1945 als een hoopvolle start na de Tweede Wereldoorlog. 

Toen aan het einde van de jaren ’50 geconstateerd werd dat de VN niet kon voldoen 

aan de  hooggespannen verwachtingen, ontwierp Dag Hammersköld het concept 

‘peacekeeping’. De eerste peacekeeping-missie met een militaire component, UNEF 

I, werd ingezet in 1956. Ook de Koude Oorlog is een interessant ijkpunt in de 

ontwikkeling van peacekeeping, vandaar dat ook deze periode in dit hoofdstuk aan 

bod komt. Het laatste omslagpunt was rond 1989, toen er hernieuwde interesse in 

peacekeeping ontstond. Na een uiteenzetting van de ontwikkeling van peacekeeping 

komen de grenzen ervan aan bod en wordt inzicht gegeven in de hervormingen en 

de problemen. 

 

 

                                                           
23

 K. Dombroski, Peacekeeping in de Middle East as an International Regime, p. 3. 
24

 Ibidem, p. 10. 
25

C. Megens ‘Het handhaven van internationale vrede en veiligheid’, p. 33. 
26

 C. Klep, Van Korea tot Kabul (Den Haag 2005), p. 29. 
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Handvest Hoofdstuk 6 

In het VN Handvest staan de doelstellingen en beginselen van de organisatie 

beschreven. Een van die doelen is de handhaving van de internationale vrede en 

veiligheid. Voor deze handhaving staan er in het Handvest een aantal maatregelen 

beschreven die de VN kan aanwenden indien er een bedreiging of breuk is van die 

internationale vrede en veiligheid. Hoofdstuk 6 handelt over de vreedzame regeling 

van geschillen. Partijen betrokken in een conflict dienen hiertoe eerst een oplossing 

te zoeken door onder andere onderhandelingen, bemiddeling of andere vreedzame 

middelen. Indien nodig kan hiervoor altijd de Veiligheidsraad ingeschakeld worden. In 

Hoofdstuk 6 van het Handvest wordt alleen over conflictoplossing gesproken in 

diplomatieke termen: maatregelen die genomen worden zijn van vreedzame, 

politieke aard. Vredesmissies van welke aard dan ook worden in dit hoofdstuk van 

het Handvest niet genoemd.  

 

Peacekeeping tot UNEF I 

De maatregelen beschreven in Hoofdstuk 6 bleken echter niet toereikend voor de 

conflictsituaties die in de jaren ‘50 ontstaan. Voor deze situaties ontwierp Dag 

Hammarskjöld, Secretaris-Generaal van 1953 tot 1961, peacekeeping, met de 

bedoeling de rol te benoemen die de VN dient te spelen bij de handhaving van de 

internationale vrede en veiligheid en bij de behandeling van internationale 

conflicten.27 Hammerskjöld en de Canadese premier Lester Pearson zagen een 

belangrijke rol voor de VN weggelegd in de handhaving van internationale vrede en 

veiligheid, maar door de houding van de grote mogendheden stond de VN vaak 

machteloos bij internationale conflicten. Het uiteindelijke doel was voorkomen dat 

lokale conflicten escaleerden en regionale of internationale oorlogen werden.28 

Peacekeeping was volgens Hammerskjöld het middel bij uitstek om dit te bereiken. 

Basisprincipes waar dit soort peacekeeping op stoelt zijn toestemming van de 

conflictpartijen, neutraliteit en geen gebruik van geweld. Kerntaken van  

peacekeeping zoals ontworpen door Hammerskjöld zijn bemiddeling (interposition) 

en observatie.29 

                                                           
27

 A. Bellamy, P. Williams en S. Griffin, Understanding peacekeeping (Cambridge 2004) p. 47, 99. 
28

 B. Ramcharan, Preventive diplomacy at the UN (Indiana 2008) p. 2. 
29

 United Nations, General Guidelines for peace-keeping operations. (New York 2005) 
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Bemiddeling 

Bemiddeling tussen de conflictpartijen was een basale taak in het bereiken en 

handhaven van eerst staakt-het-vuren en daarna een vredesovereenkomst. Dit 

bemiddelen gebeurde met toestemming van de betrokken partijen en ging samen 

met het voeren van onderhandelingen met deze partijen. Met het voeren van 

onderhandelingen werd geprobeerd heroplaaing en escalatie van een conflict te 

voorkomen door consensus te bereiken en vertrouwen te winnen.  

 

Observatie 

Een andere activiteit, die een stapje verder ging dan het bemiddelen tussen twee 

conflictpartijen, was observatie. Een peacekeeping-missie was voor een groot deel 

afhankelijk van accurate en onpartijdige observatie en rapportages. Deze 

observaties, die plaatsvonden nadat er afspraken gemaakt zijn, konden statisch 

gebeuren door middel van posten, of mobiel door middel van inspecties en 

onderzoeken.  

 

In 1950 werd peacekeeping voor het eerst ingezet toen de United Nations Truce 

Supervision Organization (UNTSO) operationeel werd. Dit was puur een 

oberservatiemissie, waarbij waarnemers naar het Midden-Oosten gestuurd werden 

die over de situatie in het gebied rapporteerden aan de VN.  

 

Peacekeeping tijdens de Koude Oorlog 

In 1956 werd de VN gevraagd te reageren op de Suezcrisis. De bestaande vorm van 

peacekeeping bleek hierin niet toereikend om als oplossing van het conflict tussen 

Israël en Egypte te dienen. Het concept peacekeeping werd opgerekt en kreeg een 

militaire component in de United Nations Emergency Force I (UNEF I). Deze missie, 

gerekend onder fictief Hoofdstuk 6 ½,  komt later uitgebreid aan bod. Er werd voor dit 

nieuw type missie een aantal karakteristieken vastgesteld die in toekomstige missies 

als uitgangspunt moesten gaan dienen. Er werden zes karakteristieken 

onderscheiden voor dit soort ‘6½’ peacekeeping, die ook wel traditionele 

peacekeeping genoemd wordt: 

1. Een missie vond plaats in een conflict tussen twee of meerdere staten. 

2. Als de missie operationeel werd, was er al een vredesovereenkomst gesloten. 
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3. Peacekeepers hadden een beperkt aantal, vrij simpele, taken. 

4. Neutraliteit: een onpartijdige uitvoering van het mandaat was van belang voor de 

legitimiteit van de missie en voor de toestemming van de de betrokken partijen. 

5. Toestemming van betrokken partijen: deze toestemming was nodig voor de 

legitimiteit van een missie. 

6. Minimaal gebruik van geweld: peacekeepers mochten alleen geweld gebruiken 

als laatste redmiddel ter zelfverdediging. 

 

Tijdens de Koude Oorlog Oorlog waren de bondgenoten verdeeld en ondersteunden 

de grootmachten Verenigde Staten en Sovjet-Unie rivaliserende partijen in 

verschillende conflicten. Hierdoor was de Veiligheidsraad vaak niet in staat om de 

voorgenomen rol, vredeshandhaver, te vervullen. Concurrentie tussen de 

grootmachten zorgde voor een gebrek aan consensus in de Veiligheidsraad, 

waardoor deze vaak buitenspel werd gezet. In 1950 werd de ‘Uniting for Peace’ 

resolutie geaccepteerd waardoor de Algemene Vergadering ook een rol kreeg in de 

oplossing van internationale conflicten. Ondanks de verdeeldheid was er ook tijdens 

de Koude Oorlog wel een gemeenschappelijke interesse om regionale conflicten in te 

dammen en escalatie te voorkomen. Hiertoe werden onder andere United Nations 

Observation Group in Lebanon (UNOGIL, juni 1958) en United Nations 

Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP, maart 1964) ingezet. Verder bleef de VN 

zich bezighouden met het begeleiden van het dekolonisatieproces. 

 

‘Nieuwe generatie’ peacekeeping na 1989 

Tussen 1988 en 1993 zijn er grote veranderingen in peacekeeping te ontdekken, als 

we deze periode vergelijken met de periode vóór 1988.30 Als eerste is er een 

kwantitatief verschil: 20 missies in het leven geroepen tegenover 14 in de periode 

tussen 1945 en 1987. Ten tweede was er ook een kwalitatieve verandering: 

peacekeeping werd gekoppeld aan het verlenen van humanitaire hulp en 

staatsvormingsprogramma’s. De missies werden meeromvattend en complexer en 

daarbij ook veel duurder dan voorgaande missies.  

Het einde van de Koude Oorlog zorgde voor een verdergaande samenwerking en 

daaruit volgend ook een groeiende vraag naar peacekeeping-missies. De 

                                                           
30

 Bellamy, Williams en Griffin, Understanding peacekeeping, p. 75. 
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mogelijkheden voor VN-interventie namen toe.31 De Verenigde Staten en Rusland 

werkten steeds meer samen om conflicten in te dammen. De Veiligheidsraad werd 

het centraal punt van waaruit initiatieven kwamen om conflicten te controleren en op 

te lossen. De VN had na de Koude Oorlog een ruime interpretatie van de 

voorwaarden waaronder de organisatie mocht optreden. Onmiddellijk na de Koude 

Oorlog leek er een rooskleurige toekomst weggelegd voor peacekeeping.32 Er 

werden steeds meer missies ingezet in burgeroorlogen.33 Dit bracht echter een 

spanning met zich mee: tussen mensenrechten en soevereiniteit en tussen 

binnenlandse en internationale aangelegenheden. De VN ging verder dan het 

bereiken en handhaven van wapenstilstanden: ook onder andere de implementatie 

van de afspraken werd door de VN begeleid. Peacekeepers kregen dus meerdere 

taken, die niet alleen meer een militair aspect hadden. Omdat deze vorm van 

peacekeeping verder gaat dan de eerder uiteengezette peacekeeping vallend onder 

fictief Hoofdstuk 6½, kan deze nieuwe generatie peacekeeping ook wel een 

maatregel vallend onder fictief Hoofdstuk 6 ¾ genoemd worden, aangezien het ook 

niet één van de enforcement maatregelen is die in Hoofdstuk 7 worden beschreven.  

Door de veranderingen in het internationale klimaat na de Koude Oorlog moest 

peacekeeping aangepast worden. Er werden missies ingezet die anders waren dan 

de traditionele missies. Er kunnen vijf karakteristieken voor deze nieuwe generatie 

peacekeeping-missies, vallend onder fictief Hoofdstuk 6 ¾,  onderscheiden worden:34 

1. Een missie vindt plaats ìn een conflictsituatie, niet erna. Er is geen politieke 

overeenstemming of deze is zo instabiel dat hij nauw in de gaten gehouden moet 

worden. Er is geen ‘peace to keep’. 

2. Een missie vindt plaats bij ‘new wars’: intrastatelijke conflicten. 

3. Een peacekeeper heeft meer taken dan bij traditionele peacekeeping, zoals 

humanitaire hulp, bescherming van VN-personeel, organisatie van verkiezingen 

enz. Peacekeepers hebben te maken met meer niet-VN-organisaties zoals 

NGO’s35 met allemaal andere doelen en belangen. 

                                                           
31

 Harryvan, A., van der Harst, J. en Volten, P. (red.), Internationale organisatie Samenwerking en regimevorming 
in de internationale betrekkingen (Assen 2004), p. 11. 
32

 C. Klep, Van Korea tot Kabul (Den Haag 2005), p. 101. 
33

 C. Megens ’Het handhaven van internationale vrede en veiligheid’ in: Harryvan, A., van der Harst, J. en Volten, 
P. (red.), Internationale organisatie Samenwerking en regimevorming in de internationale betrekkingen (Assen 
2004), p. 30. 
34

 Bellamy, Williams en Griffin, Understanding peacekeeping, p. 128. 
35

 Dit is de afkorting voor non-gouvernementele organisaties. 
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4. Missies hebben vaak een veranderend mandaat: tijdens de missie krijgen 

peacekeepers vaak andere, uitgebreidere taken. 

5. Er is vaak een gat tussen doelen en middelen door financiële tekortkoming. 

 

De VN streefde er bij moderne peacekeeping naar de drie principes van traditionele 

peacekeeping (toestemming, neutraliteit en minimaal gebruik van geweld) als basis 

te handhaven.36  

 

De grenzen van peacekeeping  

In het begin van de jaren ’90 deden zich wederom situaties voor waarmee de VN nog 

niet eerder te maken had gehad. Somalië, een land waarin de centrale regering de 

grip op haar bevolking verloren had, verkeerde in een schrijnende situatie: 

burgeroorlog en hongersnood zorgden voor een onmenselijk lijden voor de 

bevolking. Al snel werd duidelijk dat de VN ook hier op een manier moest reageren 

zonder antecedent. In eerste instantie werden waarnemers gestuurd, die vervangen 

werden door strijdkrachten die een breder mandaat hadden en zelfs geweld mochten 

gebruiken om de situatie in Somalië onder controle te krijgen. De United Nations 

Operation in Somalia, betekende een belangrijke doorbraak in de praktijk van 

peacekeeping, omdat deze missie weer verder ging dan eerdere missies. UNOSOM 

zou geplaatst kunnen worden onder Hoofdstuk 6 ¾. Later werd deze missie zelfs een 

enforcement-missie, op basis van Hoofdstuk 7 van het VN-Handvest. UNOSOM II 

betekende een apotheose: vanaf deze missie werden de grenzen tussen Hoofdstuk 

6 en 7 steeds vager, zowel praktisch als juridisch gezien. Dit is precies wat UNOSOM 

II een interessante case maakt. De vervaging van de grenzen en de beperkingen van 

peacekeeping die hierdoor aan het licht komen maken dit soort peacekeeping 

problematisch. 

 Juist interventies in dit grijs gebied blijven doelen en middelen evenals de 

juridische kant onduidelijk en daardoor worstelt de VN met problemen rond 

peacekeeping. Het figuur uit de Capstone Doctrine37 op de volgende pagina geeft 

goed aan dat er schemergebieden bestaan rond peacekeeping en peace 

enforcement zijn. Vredesoperaties beperken zich niet langer tot één type activiteit en  

                                                           
36

 Report of the Special Committee on Peacekeeping Operations and its Working Group (document A/63/19). 
United Nations, (New York 2009), p. 7. 
37

 De Capstone Doctrine is een document in 2008 opgesteld door de DPKO met principes en richtlijnen voor VN-
peacekeeping.  
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worden verschillende instrumenten op verschillende momenten ingezet. Zo wordt 

peacekeeping primair ingezet om de implementatie van een wapenstilstand in de  

gaten te houden, maar in sommige gevallen worden peackeepers ook ingezet voor 

peacemaking en peacebuilding, instrumenten die op eigenlijk ontworpen zijn voor 

andere fases van een conflictsituatie en ingezet worden in andere situaties. Door 

deze overlap onstaan er onduidelijke situaties die veel ruimte voor discussie geven. 

 

De beperkingen en problemen van peacekeeping 

Door de problemen en beperkingen groeide na 1993 de twijfel over peacekeeping 

door een aantal mislukte missies, waaronder UNOSOM en werd het personeel dat 

voor peacekeeping ingezet gehalveerd.38 Ook de United Nations Protection Force, 

UNPROFOR in Screbrenica, is een keerpunt, aldus Christ Klep: vredeshandhaving 

en humanitaire hulp werken alleen maar als er vrede ìs.39 Er kwam steeds meer 

discussie over de legitimiteit van de ingezette missies, omdat de grenzen van 

peacekeeping steeds verder opgerekt werden en zelfs overschreden werden naar 

peace enforcement (Hoofdstuk 7). Het idee ontstond dat de VN zich misschien beter 

alleen kon bezighouden met waarnemingsmissies en traditionele peacekeeping-

missies in relatief rustige gebieden.40 Naar aanleiding hiervan werden er rapporten 

                                                           
38

 A. Pan, The Constraints of Blue: UN Peacekeeping, Regime Theory and Future Peace Operations (Boston 
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40
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en aanbevelingen opgesteld voor de hervorming van peacekeeping. Pionier hierin 

was oud Secretaris-Generaal Boutros Ghali, die peacekeeping nieuw leven wilde 

inblazen. 

Aan het einde van de jaren ’90 leek de VN beter om te kunnen gaan met de 

veranderde aard van conflicten. In dat jaar worden vier missies ingezet: in Oost-

Timor (UNTAET), in Congo (MONUC), in Sierra Leone (UNAMSIL) en in Kosovo 

(UNMIK). Ook begon de VN steeds meer samen te werken met regionale 

organisaties, zoals met de NAVO in Kosovo. Hier werd het mandaat opgesteld door 

de Veiligheidsraad en deze bleef ook eindverantwoordelijke. De troepen stonden 

echter voor een groot deel onder NAVO-gezag. Dat de Veiligheidsraad steeds meer 

een delegerende rol speelde, zorgde ervoor dat meer staten interesse kregen in 

deelname aan peacekeeping-missies. Ook het feit dat veiligheid steeds vaker gelinkt 

werd aan humanitaire aspecten vergrootte de bereidheid voor het leveren van een 

bijdragen aan peacekeeping. 

 Toch blijven er veel problemen door het achterblijven van de politieke wil en 

de aanhoudende discussie over legitimiteit van missies. Naar aanleiding van ‘lessen’ 

zoals UNOSOM is er in de jaren na UNOSOM II een aantal kritische essays en 

rapporten verschenen met aanbevelingen aan de VN voor veranderingen die nodig 

zijn om de VN te laten functioneren als een gezonde 21e eeuwse organisatie, met 

een hoofdrol in de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. De lessen 

van die geleerd kunnen worden van missies uit het verleden, maar ook van lopende 

missies zijn van wezenlijk belang voor de planning van missies in de toekomst.  

 

Samenvattend 

In het Handvest van de VN staan de doelstellingen beschreven die de VN nastreeft 

en de middelen die het heeft bij die nastreving. Het Handvest voorzag echter niet in 

oplossingen voor nieuwe problemen die zich aandienden in het steeds veranderende 

politieke klimaat. Als we kijken naar de peacekeeping-activiteiten van de VN tussen 

1945 en 2010 zijn er grote verschillen te zien in de missies die zijn uitgevoerd. De 

United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO, 1950) wordt vaak 

aangeduid als de eerste VN-missie en was een observatiemissie. De missie die 

aangeduid wordt als eerste peacekeeping-missie is de United Nations Emergency 

Force (UNEF I), ingevoerd in 1956 om een einde te maken aan het dispuut tussen 

Israël en Egypte en rust te brengen in het onstabiele Midden-Oosten. De 
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maatregelen beschreven in Hoofdstuk 6 van het VN-Handvest waren niet toereikend 

genoeg, maar dwingende maatregelen beschreven in Hoofdstuk 7 gingen te ver. 

UNEF I betekende een doorbraak: onder de noemer van een maatregel vallend 

tussen Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7, dus zogezegd onder fictief Hoofdstuk 6 ½, werd 

de missie ingezet: gewapende strijdkrachten die meer taken hadden dan 

waarnemers, maar neutraal en op de achtergrond moesten opereren. 

Als de ontwikkeling van peacekeeping in beschouwing wordt genomen, kan er 

mijns inziens een bepaalde lijn vastgesteld worden: het collectieve veiligheidsbegrip 

krijgt andere context. Andere dan militaire zaken spelen een rol van betekenis voor 

collectieve veiligheid, zoals economische, politieke en sociale aspecten. Het 

Hoofdstuk 6 werd door Hammerskjold midden jaren ’50 opgerekt tot 6 ½ door het 

toevoegen van peacekeeping aan instrumenten voor vreedzame oplossing van 

geschillen.  

Peacekeeping in het Midden-Oosten, waaronder UNEF I, kan worden gezien 

als regime, een modelmissie voor toekomstige missies, met een basis van principes, 

normen en besluitvormingsprocedures. Peacekeeping zoals het op dat moment 

bestond bood geen oplossing voor de toenmalige conflicten. Er moest dus iets 

nieuws ontworpen worden dat later het model voor de toekomst zou worden.  

Er vond echter een verandering in regime  plaats, omdat het internationale 

klimaat veranderde en de situaties waar de VN in betrokken werd steeds complexer 

werden. Er kwamen momenten dat wederom de bestaande invulling van 

peacekeeping geen oplossing bood aan de betreffende situatie, waardoor het 

concept peacekeeping herijkt werd. De grens tussen Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 

vervaagde na de Koude Oorlog. Deze vervaging bracht ook beperkingen met zich 

mee. Zoals Christ Klep constateert: “[v]redesoperaties zijn vage activiteiten.”41 Ze 

laten veel ruimte open voor eigen interpretatie waardoor de grenzen niet duidelijk 

zijn. 

 

  

 

 

 

                                                           
41
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Hoofdstuk 2: UNEF I: 1956 - 1967                                                                  

 

 

 

In dit hoofdstuk zal de missie UNEF I breed uitgemeten worden. Om een goed inzicht 

te krijgen in hoe deze missie tot stand kwam en functioneerde zal eerst een licht 

geworpen worden op de historische achtergrond van het conflict tussen Israël en 

Egypte en op de behandeling van het vraagstuk in de Algemene Vergadering. Dat 

laatste was bijzonder, aangezien vraagstukken voor de internationale vrede en 

veiligheid normaal gesproken een aangelegenheid zijn voor de Veiligheidsraad.  

 

Historische achtergrond  

 

Het Midden-Oosten is altijd een onrustig gebied geweest waar conflicten lang 

onopgelost bleven. De oprichting van de staat Israël in 1948 verergerde de situatie: 

spanning tussen Israël en Arabische landen zorgen tot op de dag van vandaag voor 

vijandige verhoudingen. De gebeurtenissen in het Midden-Oosten waren ook van 

invloed op de verhoudingen in West-Europa. Engeland en Frankrijk wilden na het 

verlies van respectievelijk India en Indochina door dekolonisatie, invloed houden in 

het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Beide Europese grootmachten waren verzwakt 

na de Tweede Wereldoorlog, waardoor er een einde kwam aan het Europees 

imperialisme. Daarnaast had Engeland interesse in de olie van Irak, Saudi-Arabië en 

andere Golfstaten, die via het Suezkanaal direct toegankelijk waren. Frankrijk deelde 

de Britse interesse in olie, maar had het moeilijk om de invloedssfeer in Algerije te 

behouden en had dus belangrijker zaken op de politieke agenda. Om westerse 

(Britse) invloed in het Midden-Oosten te houden werd er in 1955 een pact gesloten 

tussen Irak, Pakistan, Turkije enerzijds en Engeland anderzijds.42 Later sloot ook Iran 

zich bij dit pact, bekend als het Baghdad-pact, aan. Dit pact werd door de Egyptische 

president Nasser gezien als een poging de banden tussen Arabische landen te 

verzwakken.43  

                                                           
42

 Het was oorspronkelijk een op 4 februari 1955 gesloten militaire samenwerking tussen Turkije en Iran. Op 15 
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43

 M. Ghali ‘UNEF I: 1956 – 1967’, in: W. Durch, The evolution of UN peacekeeping: Case Studies and 

Comparative Analysis (New York 1993) p. 105. 
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In 1955 sloot Nasser de Straat van Tiran voor Israël, zodat Israël geen toegang meer 

had tot de Rode Zee. Daarnaast sloot Nasser een wapendeal met Tsjechoslowakije, 

waardoor Egypte geavanceerde Sovjet-wapens in handen kreeg. Deze twee 

ontwikkelingen werden als bedreigend gezien door Israël en ook Engeland en 

Frankrijk zagen dit als een gevaarlijke toenadering van Nasser tot de Sovjet-Unie.44 

De Verenigde Staten en Engeland wilden zorgen voor een regime change in Egypte. 

Dit wilden ze onder andere bereiken door het intrekken van de financiële steun aan 

de bouw van de Aswandam in de Nijl. De Britse invloed in het Midden-Oosten was in 

toenemende mate afhankelijk van de steun van de Verenigde Staten. 

Toen de kosten voor deze steun voor de Verenigde Staten echter te hoog 

werden, werd de steun ingetrokken. Nadat deze financiële steun voor de bouw van 

de Aswandam aan Egypte werd ingetrokken, nationaliseerde Nasser de 

Suezkanaalmaatschappij, om de inkomsten hiervan te gebruiken voor het 

Aswanproject. Nasser bracht zichzelf hiermee in een moeilijke positie: voet bij stuk 

houden zette hem tegenover twee Europese grootmachten, toegeven aan Engeland 

en Frankijk zou zijn geloofwaardigheid bij het volk op het spel zetten.45  

De nationalisatie van de Suezkanaalmaatschappij zorgde voor een crisis, die 

leidde tot een oorlog tussen Egypte en Israël.46 De laatste kreeg medewerking van 

Engeland en Frankrijk: deze Europese mogendheden hadden beide grote belangen 

in een open en goed toegankelijk Suezkanaal, zo luidde hun argument om zich in het 

conflict te mengen. Samen met Israël maakten ze plannen voor een aanval op 

Egypte, buiten de diplomatieke onderhandelingen over een oplossing voor het 

conflict om, die gevoerd werden tussen de Egyptische, Britse en Franse ministers 

van Buitenlandse Zaken met medewerking van Secretaris Generaal Dag 

Hammerskjöld.47  

Op 29 oktober 1956 landden Israëlische paratroepen in Egypte en vielen Mitla 

Pass in het westen van de Sinaï aan. Deze troepen rukten op naar het zuiden van de  

Sinaï waar ze Sharm al Sheikh innamen, een strategisch punt aan de Straat van 

Tiran, de verbinding met de Rode Zee. Ook in het noorden en midden van de Sinaï 

werden Israëlische aanvallen uitgevoerd.  
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De Israëlische aanvallen werden door de Veiligheidsraad afgekeurd, maar Frankrijk 

gebruikte haar vetorecht om sancties tegen Israël te voorkomen. De Verenigde 

Staten zetten de zaak vervolgens op de agenda van de volgende bijeenkomst van de 

Veiligheidsraad: ze eisten de terugtrekking van Israël uit de Sinaï. Zo wilden ze laten 

zien dat ze Engeland niet altijd de hand boven het hoofd hielden.  

Daarnaast veroordeelde ook Moskou de aanvallen op Egypte, dat bezig was 

met het opbouwen van banden met de Sovjet-Unie. In 1956 heerste er een situatie 

van peaceful coëxistence, één van de speerpunten van het buitenlandbeleid van de 

Sovjet Unie.48 De gedachte erachter was dat het socialisme in de Sovjet-Unie niet 

gewaarborgd werd door de strijd aan te gaan tegen het kapitalisme, maar door een 

vreedzaam samenbestaan met de kapitalistische staten. Na de Tweede 

Wereldoorlog was de Sovjet-Unie geen kwetsbare staat, maar een communistische 

grootmacht. In de jaren ‘50 kwam de nadruk van peaceful coëxistence te liggen op 

het voorkomen van een nucleaire oorlog in de politieke en economische 

concurrentiestrijd tussen socialisme en kapitalisme.  

Engeland en Frankrijk stelden Israël en Egypte een ultimatum: de troepen 

moesten zich terugtrekken tot aan 10 mijl van het Suezkanaal. Dit was in het 

voordeel van Israël: Israëlische troepen waren zover nog niet gekomen. Egypte 

verwierp het ultimatum met de reden dat het als soevereine staat geen internationale 

bemoeienis duldde. Het stellen van dit ultimatum was echter doorgestoken kaart. 

Engeland en Frankrijk wisten dat Egypte dit zou verwerpen en hadden daarmee, zo 

presenteerden ze dat naar de internationale gemeenschap, een motief ter 
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Figuur 1: Buitenlandse troepen op 
Egyptisch grondgebied 
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rechtvaardiging voor een aanval op Egypte, zogenaamd ter bescherming van de vrije 

doortocht door het Suez-kanaal.  

De Britten en Fransen zetten een luchtaanval in en lieten op 5 en 6 november 

troepen in de Suezkanaal-zone landen. Door deze aanval zag Egypte zich 

genoodzaakt terug te trekken. Britse en Franse grondtroepen vielen Egypte binnen in 

het noorden van de Suezkanaal-zone, waarbij ze delen van Port Said bezetten. De 

Veiligheidsraad stond door buitenspel: het kon door veto’s van Engeland en Frankrijk 

geen actie ondernemen. Hierdoor kwam de zaak onder een Uniting for Peace-

resolutie op de agenda van de Algemene Vergadering.  

 

Het Egyptisch-Israelisch conflict en de Brits/Franse invasie besproken in de 

plenaire vergadering van de First Emergency Special Session Algemene  

1 tot 10 november 1956 

 

Omdat er een ernstige bedreiging was van de internationale vrede en veiligheid, 

kwam de Algemene Vergadering bij elkaar in een bijzondere vergadering om de 

kwestie te bespreken. In een resolutie, ingediend door de Verenigde Staten, 

signaleerde de Algemene Vergadering dat Israël de in 1949 gemaakte afspraken met 

Egypte niet nakwam en Egypte binnen was gedrongen. Daarnaast signaleerde de 

Algemene Vergadering ook dat Franse en Britse troepen militaire operaties 

uitvoerden op Egyptisch grondgebied. De Algemene Vergadering sprak in deze 

resolutie grote zorg uit aangaande deze ontwikkelingen en riep alle partijen op tot 

een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van troepen. Daarnaast moest het 

Suezkanaal heropend worden en moest er veilige doorgang mogelijk zijn. 49 

De Secretaris-Generaal werd in de resolutie verzocht de situatie te observeren 

en te rapporteren aan de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering, zodat deze 

organen goede besluiten konden nemen over de verder te ondernemen acties. In de 

vergadering stonden twee ‘kampen’ tegenover elkaar. Enerzijds waren er de leden 

die vonden dat Egypte slachtoffer was van aanvallen uitgevoerd door Israël, Frankrijk 

en Engeland en dat deze drie veroordeeld zouden moeten worden voor die 

aanvallen. Het andere kamp bestond uit medestanders van Israël, Frankrijk en 

Engeland, die van mening waren dat zeker de laatste twee niets te verwijten viel, 
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aangezien Egypte zich agressief opstelde tegen Israël. Hieronder wordt een 

uiteenzetting gedaan van de standpunten van verschillende groepen landen in de 

Algemene Vergadering.  

 

‘Kamp Egypte’ 

De medestanders van Egypte, de meerderheid in de Algemene Vergadering, vonden 

dat er een duidelijke zaak op tafel lag en hadden felle kritiek op de rol die Frankrijk 

en Engeland zichzelf toegedaan hadden. In dit kamp zaten onder andere Pakistan en 

India, wat enige verbazing wekte aangezien beide landen lid waren van de 

Commonwealth50.  

Naast Pakistan en India uitten ook Israëlische buurlanden Jordanië en Syrië 

hun ongenoegen. De vertegenwoordiger van Jordanië noemde Engeland en 

Frankrijk sarcastisch ‘the champions’.51 Ze hadden hun plan uitgevoerd zonder oog 

voor de internationale rechtsregels en het VN-Handvest. Israël was gebruikt als een 

instrument in een nog grotere actie van agressie tegen het vredige en onafhankelijke 

Egypte. Dit land was het slachtoffer van een drievoudige aanval: van Groot-Brittanië, 

Frankrijk en Israël. Achterliggende gedachte was hier het uitschakelen van de 

Egyptische president Nasser die de Arabische landen aanspoorde tot nationalisme.  

De gebeurtenissen werden door deze buurlanden gezien als een aanval op de 

Arabische wereld als geheel: “[t]hey have utilized a State of their own creation as a 

vehicle for their attack on Egypt, justifying their intervention in the name of security of 

traffic in the Suez Canal. Whom do they think they are fooling?”52  De Arabische 

wereld moest zich nu collectief verdedigen, voor hun veiligheid en bestaan in vrijheid. 

Israël, Frankrijk en Groot-Brittanië moesten veroordeeld worden door de VN voor 

militaire agressie en als geen gehoor werd gegeven aan een onmiddellijke 

wapenstilstand en terugtrekking van alle niet-Egyptische militairen van Egyptisch 

grondgebied, moest de VN Egypte te hulp schieten.  

Ook de vertegenwoordiger van Syrië zag de actie tegen Egypte als “the most 

dishonourable conspiracy in the history of our Organization[…]”53 Het weldoordacht 

plan was ontworpen door twee permanente leden van de Veiligheidsraad, wat de 
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zaak nog ernstiger maakte. “These self-appointed guardians of the peace are not 

after peace. […] They are after pieces of territory; they aim to satisfy their colonail 

and imperialist hunger with other people’s land.”54 Zelfs hun bondgenoten hadden de 

acties afgekeurd.  

In het geval van UNEF I is het interessant de visie van de Sovjet-Unie te 

belichten aangezien de situatie plaatsvond tijdens de Koude Oorlog. Opmerkelijk 

hierin is dat de zowel de Sovjet-Unie als China vóór de door de VS ingediende 

resolutie stemden, ondanks dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de Koude 

Oorlog lijnrecht tegenover elkaar stonden. Beide supermachten leken eensgezind. 

Volgens de standpunten van de Sovjet-Unie, uiteengezet in de vergadering van de 

Algemene Vergadering, was het een plicht van de VN maatregelen te nemen om de 

agressie tegen Egypte te stoppen.55 De Sovjet-Unie had er zelfs vertrouwen in dat de 

VN de kracht zou vinden de crisissituatie op te lossen en de vrede te herstellen in het 

Midden-Oosten. Ironisch genoeg was de Sovjet-Unie medeverantwoordelijk voor de 

crisissituatie, aangezien de grootmacht Egypte voorzag van wapens. Daarnaast was 

de Sovjet-Unie ook van mening dat de oprichting van de strijdmacht als UNEF I in 

strijd was met het Handvest. Als een beroep gedaan zou worden op het Handvest 

zou Hoofdstuk 7 ingezet moeten worden. Hiervoor is niet de Algemene Vergadering, 

maar de Veiligheidsraad verantwoordelijk. Daarnaast zou volgens de 

vertegenwoorder Sovjet-Unie, dhr Kouznetsjov, de actie gericht moeten zijn op het 

verdedigen van Egypte tegen de agressie in plaats van het inzetten van een missie 

op Egyptisch grondgebied.56 De Sovjet-Unie stemde ook niet tegen de resolutie die 

de inzet van UNEF I mogelijk maakte, maar onthield zich van stemmen, omdat 

Egypte instemde met de toelating van de UNEF I. Uiteindelijk was in deze situatie 

weining te merken van het spanningsveld tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-

Unie dat in de Koude Oorlog bestond. 

 

‘Kamp Israël, Frankrijk, Engeland’ 

 

De vertegenwoordiger van Israel, Abba Eban, hield een lange speech, waarin hij 

uiteenzette dat Israel op 29 oktober 1956 veiligheidsmaatregelen trof in het Sinaï-
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gebied om zichzelf te verdedigen tegen een invasie van Egyptische strijdkrachten die 

erop gericht waren moord, sabotage en onveiligheid naar Israelisch grondgebied te 

brengen. Eban probeerde op het gemoed van zijn collega’s te werken: de Israeli’s, 

een klein volk, waren al sinds het ontstaan van de staat Israël het slachtoffer van een 

haatcampagne en hadden nooit de veiligheid gehad die in het Handvest van de VN 

gezien werd als een voorwaarde die voor alle lidstaten beschikbaar was. Israël had 

alleen maar gereageerd op gewelddadige, militaire acties die tegen haar gericht 

waren. Het land had daarom het heft in eigen hand genomen, omdat de VN niet in 

staat was gebleken zijn veiligheid te garanderen.57 

De Franse vertegenwoordiger probeerde het over een andere boeg te gooien 

door zich af te vragen of aangenomen resoluties in de Algemene Vergadering wel 

bindend waren, aangezien kwesties wat betreft internationale vrede en veiligheid een 

zaak van de Veiligheidsraad waren. Frankrijk was van mening dat een halt 

toegeroepen moest worden aan gevechten tussen Israël en Egypte, waarbij ook 

opgelet moest worden dat het conflict de vrijheid van navigatie door het Suezkanaal 

niet in gevaar zou brengen. De Veiligheidsraad bleek in de conflictsituatie tussen 

Israël en Egypte geen beslissing te kunnen nemen en niet daadkrachting te kunnen 

optreden, dus had Frankrijk zich genoodzaakt gezien samen met Engeland de 

situatie te verbeteren. Ze namen een initiatief dat volgens hen niet in strijd was met 

de doelen van de VN. De Franse vertegenwoordiger verwierp dus alle aantijgingen 

dat Frankrijk, samen met Engeland tegen de internationale regels gehandeld zou 

hebben en een “act of agression” gepleegd zou hebben. Hun acties zouden de 

Egyptische soevereiniteit niet in gevaar hebben gebracht en stoelden op nobele 

motieven.58 

Engeland en Frankrijk kregen steun van Australië en Nieuw-Zeeland. De twee 

Europese grootmachten waren volgens deze bondgenoten niet uit op oorlog, maar 

op de indamming van het conflict tussen Egypte en Israël, zodat dat niet escaleerde. 

Ze hadden verklaard dat de interventie een tijdelijke maatregel was, totdat de rust 

was wedergekeerd. Ze hadden zelf het heft in handen genomen, maar niet om de VN 

er buiten te laten. Engeland en Frankrijk hadden al verklaard dat de maatregelen niet 

gericht waren tegen de Egyptische soevereiniteit of territoriale integriteit, en deze 

verklaringen werden aangenomen door Australië en Nieuw-Zeeland. 
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De  Amerikaanse resolutie werd uiteindelijk aangenomen door de Algemene 

Vergadering met een overduidelijke meerderheid: alleen Australië, Nieuw-Zeeland, 

Frankrijk, Engeland en Israël stemden tegen; zes landen, waaronder Nederland, 

onthielden zich van stemming.59 Deze uitslag was opmerkelijk, aangezien de Sovjet-

Unie en de Verenigde Staten in deze zaak samenwerkten, ondanks de spanningen 

van de Koude Oorlog. 

De vertegenwoordiger van Canada, Lester Pearson, richtte na het aannemen 

van de resolutie het woord tot de Algemene Vergadering. De Canadese regering had 

vóór de resolutie van de Verenigde Staten gestemd, maar vond deze resolutie 

eigenlijk niet toereikend. Deze voorzag wel in een wapenstilstand en terugtrekking 

van troepen, maar niet in acties die de VN daarna moest ondernemen om voor een 

vreedzame oplossing van het conflict te zorgen. Pearson zou de VS-resolutie graag 

aangepast zien. Hij wilde groen licht voor de Secretaris-Generaal om 

voorbereidingen te treffen voor een “United Nations force large enough to keep [the] 

borders at peace while a political settlement is being worked out."60  

In de hervatting van de First Emergency Special Session op 3 november 

herhaalde Pearson dit verzoek, temeer daar Engeland, Frankrijk en Israël zich niet 

aan de VS-resolutie hielden, terwijl deze twee dagen eerder met een overduidelijke 

meerderheid was aangenomen. Voor dit doel had de Canadese delegatie een 

voorstel-resolutie opgesteld om de Secretaris-Generaal een plan op te laten stellen 

hoe het in de resolutie voorgenomen staakt-het-vuren te handhaven en het veilig te 

stellen. Na stemming werd de Canadese resolutie aangenomen met 57 stemmen 

vóór en geen tegen, met 19 onthoudingen.61  

Ondanks het signaal dat werd afgegeven door de VN, bleven Engeland en 

Frankrijk doorgaan met aanvallen op Egyptische doelen en negeerden ze de 

besluiten genomen in de Algemene Vergadering. Egypte accepteerde de 

aangenomen resoluties en stelde zich dus welwillend op. De leden van de Algemene 

Vergadering lieten in de volgende bijeenkomst op 4 november duidelijk merken dat 

ze het niet eens waren met de opstelling van Engeland en Frankrijk.62 De agressieve 

daden van Engeland en Frankrijk tegen Egypte werden in de Algemene Vergadering 
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gezien als een bedreiging voor het voortbestaan van de VN. De organisatie werd 

door de twee Europese voormalig koloniale grootmachten en permanente leden in de 

Veiligheidsraad duidelijk niet voor vol aangezien. Als de VN niet in staat was deze 

crisis op te lossen, betekende dat ook voor de VN een crisissituatie. 

De Britse en Franse vertegenwoordigers bleven volhouden dat de motieven 

voor interventie oprecht waren en vroegen de regeringen van Egypte en Israël om, 

zolang de in de Canadese resolutie besloten United Nations force nog niet gevormd 

was, Britse en Franse troepen aanwezig te laten zijn in het conflictgebied als 

vertegenwoordigers van de VN. Op deze manier wilden Groot-Brittannië en Frankrijk 

de VN laten geloven dat ze geen egoïstische en nationaal getinte motieven hadden, 

maar daar trapte de meerderheid niet in. 

De Algemene Vergadering nam vervolgens een resolutie aan waarin een 

staakt-het-vuren en terugtrekking van Israëlische, Britse en Franse troepen van 

Egyptisch grondgebied werd geëist. De troepen dienden zich terug te trekken tot 

achter de in 1949 afgesproken demarcatielijn en het Suezkanaal moest heropend 

worden. Engeland, Frankrijk en Israël stemden tegen de resolutie en negeerden het 

signaal afgegeven door de VN. Op 5 november werd resolutie 1000 aangenomen 

door de Algemene Vergadering, waarmee werd besloten tot de instelling een United 

Nations Emergency Force (UNEF).63 In resolutie 1000 stelde de Algemene 

Vergadering dat UNEF I erop moest toezien dat de betrokken partijen zouden 

stoppen met vijandelijkheden jegens elkaar en dat niet-Egyptische strijdkrachten zich 

zouden terugtrekken van Egyptisch grondgebied. In navolging van resolutie 1001, 

aangenomen op 7 november 1956, stelde de Algemene Vergadering een 

adviescommissie samen waarin Brazilië, Canada, Ceylon, Colombia, Noorwegen en 

Pakistan zitting in hadden. Deze commissie diende ter ondersteuning van de 

Secretaris-Generaal bij de planning van de missie. De Secretaris-Generaal was de 

voorzitter van deze adviescommissie, die hem assisteerde bij de planning en 

uitvoering van UNEF.  

Tegen de tijd van de bijeenkomst van 7 november had Israël een 

wapenstilstand afgekondigd, maar zich echter nog niet teruggetrokken tot achter de 

afgesproken lijn. Israël had ook te kennen gegeven geen VN-troepen toe te laten op 

Israelisch grondgebied. Engeland en Frankrijk bleven echter dwars liggen en trokken 
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zich niets aan van de eisen gesteld door de Algemene Vergadering, dit tot 

ongenoegen van de meerderheid van de Algemene Vergadering. Engeland en 

Frankrijk waren echter van mening dat, als ze de troepen terugtrokken uit het gebied 

voordat de VN-troepen aangekomen waren, de gevechten tussen Egypte en Israel 

weer zouden oplaaien. Dat gaven zij in ieder geval aan als reden voor hun blijvende 

aanwezigheid in Egypte. Frankrijk zag echter wel graag dat de internationale 

strijdkracht zo snel mogelijk opgezet zou worden. 

Onder grote politieke en economische druk gingen Engeland en Frankrijk 

midden november akkoord met een staakt-het-vuren.64 Egypte gaf de VN 

toestemming om de missie uit te voeren op Egyptisch grondgebied onder 

voorwaarde dat de Egyptische nationale soevereiniteit gewaarborgd bleef. De 

Verenigde Staten nam na de indiening van haar resolutie een positie in op de 

achtergrond om Engeland en Frankrijk de kans te geven hun gezicht te redden door 

terug te trekken. De Sovjet-Unie zat op haar beurt in een tweestrijd: ze nam een 

duidelijk standpunt in tegen Engeland en Frankrijk, maar kon niet haar volle aandacht 

bij deze kwestie houden, omdat het belangrijkere zaken op haar agenda had staan. 

In Polen waren burgers in opstand gekomen tegen de communistische regering. De 

problemen in Polen waaiden over en leidden tot onvrede in Hongarije, dat zich 

solidair voelde met Polen. Er ontstond druk voor politieke verandering in Hongarije. 

De communistische regering riep de hulp in van de Sovjet-Unie voor militaire steun 

om de rebellie te onderdrukken. 30.000 Sovjet-militairen kwamen, maar konden niet 

voorkomen dat de situatie escaleerde. Hierdoor ontstond een tweestrijd voor de 

Sovjet-Unie. Besloten werd de Hongaarse regering de kans te geven de situatie te 

stabliseren, maar op 31 oktober kwam het bericht dat de situatie snel verslechterde 

en militaire assistentie nodig was om de opstand neer te slaan. De nieuwe 

Hongaarse regering, onder leiding van Imre Nagy, koos namelijk een koers die de 

regering in conflict bracht met de Sovjet-Unie en Hongarije stapte uit het 

Warschaupact. Op 4 november 1956 organiseerde de Sovjet-Unie een grote militaire 

interventie in Hongarije met honderden tanks en tienduizenden troepen. Dit was een 

dieptepunt van de crisis in Hongarije, die samenviel met de Suezcrisis.65 

 

 

                                                           
64

 D. Varble, The Suez Crisis (New York 2009) p. 6. 
65

 Roberts, G. The Soviet Union in World Politics (Londen 1999), p. 48. 



 28 

De missie 

De United Nations Emergency Force I (UNEF I) betekende een uniek experiment 

voor de VN.66 UNEF I was een tijdelijke maatregel; de karakteristieken werden 

bepaald door de behoeften van de situatie en de functies werden gedefinieërd door 

de beslissingen van de Algemene Vergadering. Dit was afwijkend: normaal was dit 

de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad. De lidstaten zich realiseerden dat 

“extraordinary measures” nodig waren om de doelen opgesteld in de resolutie uit te 

kunnen voeren.67   

Om de beslissing van de Algemene Vergadering in resolutie 1000 in de praktijk te 

kunnen brengen, was een nieuwe aanpak nodig. UNEF I had een tweeledige rol: 

enerzijds moest UNEF I de wapenstilstand veiliggestellen en controleren en moest 

toegezien worden op de terugtrekking van troepen van Egyptisch grondgebied. 

Anderzijds moest ook de vreedzame toestand gehandhaafd blijven door de 

aanwezigheid van troepen langs de Israëlisch/Egyptische demarcatielijn. Deze 

tweeledige rol is van belang geweest voor de grootte, organisatie en uitrusting van 

de missie en hieruit vloeide de volgende taken die de UNEF I kreeg uit voort:68 

 handhaven en verzekeren van een staakt-het-vuren door buffervorming; 

 toezicht op terugtrekken buitenlandse troepen van Egyptisch grondgebied; 

 patrouilleren aan de Egyptisch/Israëlische grens; 

 toezien op navolging van de Egypt – Israël Armistice Agreements van 1949; 

 handhaven van orde en wetgeving; 

 opruimen van mijnenvelden.  

De leiding van de missie was onafhankelijk van één bepaald land en viel onder 

verantwoordelijkheid van de VN. Dit was dus een andere aanpak dan bij een missie 

waarbij de VN de verantwoordelijk overdroeg aan een land of groep landen. De 

aanpak was ook anders omdat de VN geen voorbeeld had uit het verleden waarop 

ze zich kon baseren. Lidstaten moesten vrijwillig troepen afstaan aan de VN. Militair 

personeel van één van de permanente leden van de Veiligheidsraad was niet 

toegestaan, evenals personeel van lidstaten die om geografische of andere redenen 

speciaal belang hadden in het conflict. UNEF I was meer dan een observatiemissie, 

had een militaire component, maar geen intentie de militaire en politieke balans in 
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het conflictgebied te veranderen. De VN ging er vanuit dat de voorwaarden voor een 

vreedzame oplossing van het conflict door de partijen zelf gecreëerd werden.69  

 

De uitvoering 

UNEF I werd operationeel op 12 november 1956. Ruim tien jaar later, op 18 mei 

1967, werden alle UNEF-troepen teruggetrokken, omdat Egypte de toestemming 

voor de aanwezigheid van UNEF-troepen introk. De tussenliggende periode is op te 

delen in vier fases.70 In de eerste fase, die duurde van half november tot 22 

december 1956, was een staakt-het-vuren van kracht. De Britse en Franse troepen 

hielden Port Saïd bezet in het noorden van de Suezkanaal-zone. Israëlische troepen 

bezetten het oostelijke deel van de Suezkanaal-zone, zo’n 10 kilometer van het 

kanaal.71 Secretaris-Generaal Hammerskjöld was in onderhandeling met de drie 

regeringen om alle ‘vreemde’ troepen van Egyptisch grondgebied af te krijgen. 

UNEF-troepen stelde zich op tussen de Brits/Franse en Egyptische troepen als 

buffer, om directe confrontaties te voorkomen. Ook hielden de UNEF-troepen 

toezicht op het staakt-het-vuren en assisteerden ze bij de terugtrekking van 

‘vreemde’ troepen van Egyptisch territorium. In door Israël bezette delen van Egypte 

waren ze ook verantwoordelijk voor ordehandhaving in samenwerking met lokale 

autoriteiten. Daarnaast voerden UNEF-peacekeepers diverse bestuurlijke functies uit 

met betrekking tot openbare dienstverlening en veiligheid en ruimden ze 

mijnenvelden op. Alle verantwoordelijkheden werden overgedragen aan de 

Egyptische autoriteiten op de dag dat Britse en Franse troepen vertrokken waren in 

1967. 

De tweede fase, van december 1956 tot maart 1957, was de fase na de 

terugtrekking van Britse en Franse troepen. UNEF I concentreerde zich nu op 

handhaving van het staakt-het-vuren tussen Egypte en Israël en trof voorbereidingen 

voor de terugtrekking van Israëlische troepen. De werkzaamheden in deze fase 

waren min of meer gelijk aan die in de eerste fase. Dit betekende dat ook in het 

Sinaï- gebied de UNEF-troepen een buffer vormden om directe confrontaties te 

voorkomen, nu tussen Egyptische en Israëlische troepen. Ook verzorgden UNEF- 
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peacekeepers de uitwisseling van gevangenen, bleven ze mijnenvelden opruimen en 

repareerden ze zwaar beschadigde wegen. 

In het begin van de volgende fase, die plaatsvond in maart 1957, bezette 

Israël nog steeds de Gazastrook en Sharm al Sheikh. Na langdurige 

onderhandelingen trokken Israëlische troepen zich op 6 en 7 maart terug uit het 

eerstgenoemde gebied, tussen 8 en 12 maart uit het andere. Na deze 

terugtrekkingen nam UNEF I, met toestemming van de Egyptische autoriteiten, 

posten in in Sharm al Sheikh en hielden ze de Straat van Tiran onder toezicht.  

In de Gazastrook waren twee zaken van belang voor UNEF I. Langs de in 

1949 afgesproken demarcatielijn in Gaza vonden de meeste gevechten plaats tussen 

Egyptische en Israëlische, maar ook tussen Palestijnse rebellen en Israëlische 

troepen. Daarnaast waren in dit gebied veel Palestijnse vluchtelingen die hulp kregen 

van een andere VN-tak, United Nations Relief en Works Agency (UNRWA).  

Op het moment dat UNEF I de Gazastrook binnenkwam, begonnen 

Israëlische troepen met de terugtrekking en droegen zij de verantwoordelijkheid over 

aan UNEF I. UNEF’s generaal Burns lichtte de bevolking van de Gazastrook in over 

de terugtrekking van Israëlische soldaten om het rustig te houden in het gebied. Ook 

kreeg UNEF I de verantwoordelijkheid over bestuurlijke zaken, al bleef UNRWA 

humanitaire assistentie verlenen aan getroffen burgers in het gebied. Betrokkenheid 

in bestuurlijke zaken was tijdelijk van aard, zolang de lokale autoriteiten nodig 

hadden alles weer op orde te krijgen. Deze fase was goed gefaciliteerd door de 

samenwerking met de UNRWA en de Egyptisch-Israëlische Mixed Armistice 

Commission, die het hoofdkwartier in Gaza had.  

 In de vierde en laatste fase, van maart 1957 tot mei 1967, waren alle 

‘vreemde’ troepen vertrokken van Egyptisch grondgebied. Het hoofddoel van UNEF I 

was nu het toezicht op naleving van de afspraken die gemaakt waren tussen 

Egyptische en Israëlische regeringen en de naleving van het staakt-het-vuren. 

UNEF-troepen vormden hiertoe nog steeds een buffer tussen Egyptische en 

Israëlische troepen om confrontatie en het illegaal passeren van de grens (om te 

infiltreren) te voorkomen. Overdag werd de demarcatielijn over de hele lengte 

(ongeveer 59 kilometer) bewaakt door 72 observatieposten. ’s Nachts werd de lijn 

bewaakt door patrouilles die zich te voet langs de lijn bewogen. Ook vanuit de lucht 

werd erop toegezien dat zich niets verdachts in het gebied zou afspelen. Via de 

Egyptische regering werd de bevolking opgeroepen weg te blijven bij de grens. 
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UNEF-peacekeepers hadden aan Egyptische kant  volledige bewegingsvrijheid in de 

Gazastrook, de Sinaï en langs de demarcatielijn. Werkzaamheden in deze gebieden 

werden uitgevoerd tot de terugtrekking van UNEF I in 1967.72 

 De kosten voor de missie werden betaald uit een speciaal opgezet account 

waarop lidstaten hun bijdrage konden storten, naast een algemene bijdrage van de 

VN. Dit zorgde voor verdeeldheid, omdat onder andere de Sovjet-Unie Engeland, 

Frankrijk en Israël voor de situatie verantwoordelijk hield en dus van mening was dat 

deze drie landen voor de kosten op zouden moeten draaien. Er werd uiteindelijk 

toestemming gegeven voor het openen van een speciale rekening voor de UNEF, 

waar de VS en Engeland vrijwillig een bijdrage op overmaakten. De Sovjet-Unie en 

Frankrijk betaalden niet mee aan UNEF I.73 

Tien landen namen met militair personeel deel aan UNEF: Brazilië, Canada, 

Colombia, Denemarken, Finland, India, Noorwegen, Indonesië, Zweden en 

Joegoslavië. Ook de VS, Italië en Zwitserland gaven assistentie aan de missie. In het 

gebied aan de Egyptisch – Israëlische grens waren de aanwezigheid en de 

werkzaamheden van UNEF I een succes: de missie zorgde voor een vredesregeling 

tussen de conflictpartijen die uiteindelijk 11 jaar stand hield. Echter op andere 

plaatsen werd het na een aantal jaren na de invoering van UNEF I onrustiger. 

Spanningen laaiden op aan de Israëlische grens met Jordanië alsmede aan de 

Israëlisch – Syrische grens. In 1964 werd de Palestinian Liberation Organization 

(PLO) opgericht, die zorgde voor organisatie en opleiding van Palestijnse 

commando’s. Vanuit Jordanië en Syrië werden door deze Palestijnse commando’s 

aanvallen uitgevoerd op Israëlische gebieden. Zo ontstond een paradoxale situatie: 

aan de grens met Egypte was er door de aanwezigheid en activiteiten van UNEF 

Ieen vreedzame situatie, terwijl in andere gebieden een onrustige en gewelddadige 

situatie was ontstaan.  

 

Het einde van UNEF I 

 

In mei 1967, aan de vooravond van de Zesdaagse Oorlog, werd de VN door Egypte 

verzocht alle UNEF-troepen terug te trekken. Volgens een UNEF-officier waren de 
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troepen echter nog niet klaar met het werk en was een terugtrekking niet wensenlijk. 

Egyptische troepen rukten hierop op naar UNEF-posten. Secretaris-Generaal U 

Thant vergaderde met de adviescommissie van UNEF I waarin geconcludeerd werd 

dat de VN-troepen aanwezig waren op grondgebied van Egypte met diens 

toestemming. De VN had dus, zo luidde de conclusie, geen recht op aanwezigheid, 

zodra deze toestemming door Egypte werd ingetrokken.  

U Thant kwam vervolgens bijeen met de Veiligheidsraad en tijdens deze 

bijeenkomst bleek dat er geen overeenstemming was tussen de Veiligheidsraad en 

de adviescommissie over de lijn van actie te ondernemen door de VN: de 

adviescommissie vond dat de VN de UNEF-troepen moest terugtrekken, aangezien 

Egypte deze troepen niet langer op haar grondgebied duldde; de Veiligheidsraad 

was van mening dat UNEF I operationeel moest blijven, omdat het werk nog niet 

klaar was. Tegelijkertijd sommeerde de Egyptische regering de deelnemende 

lidstaten hun troepen te informeren dat het werk van UNEF I beëindigd was en 

militairen zich terug moesten trekken. India en Joegoslavië gaven ondanks dat de 

Secretaris-Generaal nog geen beslissing had genomen gehoor aan het Egyptisch 

‘verzoek’ en haalden hun troepen terug. 

De Secretaris-Generaal ging ook in gesprek met de Israëlische regering om te 

kijken of UNEF-troepen een buffer konden handhaven op Israëlisch grondgebied, 

maar dit was onbespreekbaar voor de Israëlische regering. Tegen de zin in U Thant 

werd de bevelhebber van UNEF I geïnstrueerd over de terugtrekking van alle UNEF- 

troepen tussen 19 mei en eind juni 1967. 

Tijdens twee spannende dagen probeerde de Secretaris-Generaal dit besluit 

terug te draaien, aangezien de spanningen hoog opliepen en UNEF-troepen in dit 

opzicht het conflictgebied niet konden verlaten, maar de Egyptische, noch de 

Israëlische autoriteiten waren echter bereid hun medewerking te verlenen. Zonder 

deze toestemming zat er niets anders op alle troepen terug te trekken en een einde 

te maken aan de aanwezigheid van de Verenigde Naties in deze regio van het 

Midden-Oosten.  

De Secretaris-Generaal had op 22 mei 1967 een bezoek gepland aan Caïro, 

om de beveiliging van de grens te bespreken met de Egyptische regering. Echter, 

voordat het zover kwam, sloot de Egyptische president Nasser de Straat van Tiran. 

Dit en aanvallen van Syrië op Israëlische doelen waren aanleiding voor het uitbreken 

van de Zesdaagse oorlog op 5 juni 1967 waardoor een einde kwam aan de relatieve 
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rust die ervoor had geheerst in het grensgebied tussen Egypte en Israël. Israël viel 

Egypte aan als preventieve militaire actie: Israël wist zeker dat een aanval van 

Arabische buurlanden Egypte, Syrië en Jordanië, op Israël aanstaande was. In plaats 

van een dergelijke aanval af te wachten, besloot Israël zelf in de aanval te gaan. 

Ondanks dat UNEF I voor elf redelijk vreedzame jaren had gezorgd, kon de VN niet 

voorkomen dat er toch escalatie van het conflict kwam en de Zesdaagse Oorlog 

uitbrak. 

 

Beschouwend 

 

UNEF I betekende een doorbraak in de praktijk van peacekeeping. De missie werd al 

snel gezien als model voor toekomstige missies. Er werd een wijziging in het 

peacekeeping-regime doorgevoerd: van Hoofdstuk 6 van het Handvest naar het 

fictieve Hoofdstuk 6 ½. Deze veranderingen zouden daarna blijven bestaan en deze 

nieuwe soort peacekeeping diende als uitgangspunt voor nieuwe missies. Het feit dat 

UNEF I genomen werd als voorbeeld voor de toekomst is te wijten aan het succes 

van de missie. Secretaris-Generaal Dag Hammerskjöld constateerde in 1957, een 

jaar nadat de missie operationeel werd, dat “[d]espite its limited authority and some 

unsettled questions there would be no good reason to doubt that UNEF Ihas been 

effective.”74 Volgens Mona Ghali gaat deze constatering op voor de hele periode dat 

UNEF I operationeel is geweest. De missie heeft het mandaat naar behoren 

uitgevoerd.  

Het succes van UNEF I is toe te schrijven aan een aantal zaken. Zo was er 

een consensus tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Deze consensus 

werd bereikt door de situatie van peaceful coëxistence en de gezamenlijke angst 

voor een nieuwe wereldoorlog, met kernwapens. Een ander punt dat UNEF I 

succesvol maakte was de toestemming van Egypte voor de aanwezigheid van VN-

troepen. Verder was ook Israël tevreden over de missie. Als laatste succesfactor 

worden de bemiddelingsvaardigheden van Secretaris-Generaal Hammerskjöld 

aangedragen. In de onderhandelingen die hij met de conflictpartijen voerde, bouwde 

hij krediet op bij deze partijen: Egypte liet UNEF-troepen toe op haar grondgebied en 

hoewel Israël dat niet deed, het zou ook geen vijandelijke acties ondernemen als 

                                                           
74

 Ghali, ‘UNEF I: 1956 – 1967’, p. 125. 
 



 34 

UNEF-troepen zich op Israëlisch grondgebied zouden bewegen. UNEF I daarom 

terecht gezien als een succesvolle missie en een […] pioneering effort in the 

evolution of methods in peacemaking.”75 

Het feit dat de VN met de aanwezigheid van UNEF I niet kon voorkomen dat 

het conflict tussen Egypte en Israël heroplaaide en de Zesdaagse Oorlog uitbrak in 

1967, geeft aan dat ondanks dat UNEF I als een succesvolle missie de 

geschiedenisboeken is ingegaan, ook deze missie zijn beperkingen had. De onmacht 

om het uitbreken van de oorlog te voorkomen brengt de grenzen van traditionele 

peacekeeping aan het licht. 
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Hoofdstuk 3: UNOSOM II 1993 – 1995       

 

 

 

UNEF I betekende een doorbraak in peacekeeping: de missie gold jarenlang als 

model voor toekomstige missies. Aan de hand van dit model zou de VN toekomstige 

missies kunnen ontwerpen. Na de Koude Oorlog werden onder groot enthousiasme 

missies ingezet die verder uitgebreid waren en zodoende tot maatregelen onder 

‘Hoofdstuk 6 ¾’ gerekend zouden kunnen worden. Deze gingen qua interventie 

verder dan voorgaande missies en de peacekeepers kregen meer taken die vaak 

ook een humanitaire insteek hadden.  

Ondanks dat het aantal interventies een grote vlucht nam, bleek al snel dat 

hier duidelijk grenzen aan zaten en dat bij het opzoeken van deze grenzen de 

legitimiteit van missies gebrekkiger werd, waardoor onenigheid ontstond.  Bij UNEF I 

werd legitimiteit niet in twijfel getrokken, maar juist in missies waar de grijze gebieden 

opgezocht worden, is legitimiteit een problematisch aspect. Omdat het begrip 

‘peacekeeping’ nergens in het VN-Handvest terug te vinden is, is het een ‘los’, 

flexibel begrip dat breed interpreteerbaar is. Dit zorgt voor de eerder genoemde 

verwarring over legitimiteit van de missies en voor vage grenzen. 

Een van de missies ingezet onder deze omstandigheden was United Nations 

Operation in Somalia, UNOSOM. UNOSOM is een interessant geval, omdat hier 

duidelijk de grenzen van peacekeeping bereikt werden. De missie werd in 1992 

ingezet als een missie onder ‘Hoofdstuk 6 ½’, waarbij het creeëren en garanderen 

van humanitair personeel een kerntaak was van de peacekeepers, evenals het uit 

elkaar houden van conflictpartijen. De situatie werd echter steeds schrijnender en de 

getroffen maatregelen waren te beperkt om een einde te maken aan de situatie. 

Uiteindelijk werd besloten om van UNOSOM een missie te maken vallend onder 

Hoofdstuk 7, de enforcement-missie UNOSOM II. Het zwaartepunt van dit hoofdstuk 

zal liggen op UNOSOM II, die operationeel werd in het voorjaar van 1993, omdat 

deze missie (en niet UNOSOM I) wordt gezien als een mislukte missie en een les 

voor de VN wat betreft peacekeeping. Het is een goed voorbeeld van wat er mis kan 

gaan met een missie als de VN in het grijs gebied van peacekeeping opereert, waar 

de grenzen tussen peacekeeping en peace enforcement vervagen.  
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Historische achtergrond 

 

Somalië kenmerkt zich door veel interne conflicten tussen clans: etnische groepen.76 

Somalië is lange tijd verdeeld geweest in een Britse en Italiaanse kolonie. Deze twee 

landen waren hoofdzakelijk om politieke redenen geïnteresseerd in het gebied. Na 

de Tweede Wereldoorlog, toen Italië al zijn koloniën moest inleveren, was niet 

duidelijk wat er met Somalië moest gebeuren. Er werd besloten dat Somalië onder 

Italiaanse heerschappij zou blijven, maar het land werd ook benoemd tot een UN 

Trust Territory: een gebied dat onder verantwoordelijkheid stond van VN.77 De Britse 

en Italiaanse kolonie zouden samen één staat moeten vormen, die vanaf 1949 

binnen tien jaar onafhankelijk moest zijn. Op 1 juli 1960 werd inderdaad de staat 

Somalië uitgeroepen. Dit was ook de datum waarop Congo onafhankelijk werd. 

Achteraf is dit bepalend geweest voor de situatie in Somalië, omdat Congo, waar 

grote chaos heerste, alle aandacht opeiste.78 Op het eerste gezicht leek Somalië een 

stabiele democratie, maar dit bleek aan het einde van de jaren ‘60 een illusie, toen er 

een militaire coup gepleegd werd onder leiding van generaal Mohammed Siad Barre, 

die Somalië op een revolutionair socialistisch spoor zet. Barre was een bepalend 

figuur in de Somalische geschiedenis.79 Hij was tweeëntwintig jaar aan de macht en 

maakte van de socialistische staat Somalië een bondgenoot van de Sovjet-Unie. In 

1977 werd dit bondgenootschap verbroken toen Somalië de oorlog aanging met 

Ethiopië, dat zich gesteund zag door de Sovjet-Unie. Na deze breuk zocht de VS 

toenadering tot Somalië. Eind jaren ’80 werd het land geteisterd door hevige 

burgeroorlogen die veel slachtoffers maakten en zorgden voor honderdduizenden 

vluchtelingen. Humanitaire hulp was er nauwelijks, omdat door een onmogelijke 

werksituatie veel hulpverleners het land hadden verlaten. 

In januari 1991 werd Barre afgezet, waarbij de regering omver werd geworpen 

en de situatie in Somalië verergerde. Naar schatting 300.000 burgers stierven een 

hongerdood. Het was het begin van een periode van gevechten tussen verschillende 

clans en rebellenbewegingen die humanitaire hulp praktisch onmogelijk maakten. 
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Pas tegen het einde van 1991 kwam de situatie in Somalië echt onder de aandacht 

van de VN door het CNN-effect. Doordat beelden van uitgemergelde Somaliërs de 

hele wereld overgingen en bij de mensen via de televisie binnenkwamen, werden de 

lidstaten van de VN door de publieke bewustwording gedwongen iets aan de situatie 

te doen. 

 

De Somalische kwestie in de VN Veiligheidsraad 

 

De ontstane situatie in Somalië zorgde voor instabiliteit in de Hoorn van Afrika en 

was hierdoor een mogelijke bedreiging voor de handhaving van de internationale 

vrede en veiligheid in het gebied. Op 20 januari 1992 kreeg de Secretaris-Generaal 

het verzoek van de Somalische interim Minister-President Ghalib de Veiligheidsraad 

bijeen te roepen om de Somalische situatie in de Veiligheidsraad te bespreken. De 

internationale gemeenschap was bezorgd over de toestand in Somalië en er werd 

een oproep aan alle regionale en internationale organisaties om hulp te bieden aan 

Somalië om een blijvende wapenstilstand te verwezenlijken.  

 De Secretaris-Generaal rapporteerde in de bijeenkomst van de 

Veiligheidsraad van 17 maart 1992, dat zware gevechten in Mogadishu sinds 

november 1991 voor dood en verderf in de stad zorgden. Dit had een grote 

vluchtelingenstroom op gang gebracht. Humanitaire hulp was strikt noodzakelijk, 

aangezien er grote hongersnoden dreigden. Daarnaast zorgde het Somalische 

conflict voor een bedreiging van de veiligheid in de hele Hoorn van Afrika en zou 

continuering van het conflict de internationale vrede en veiligheid verder in gevaar 

brengen. De conflictpartijen hielden zich niet aan de in februari 1992 

overeengekomen wapenstilstand: de ‘Agreement on the Implementation of a 

Ceasefire’, getekend door interim president Ali Mahdi en generaal Aidid.80 

 De situatie in Somalië bleek zorgwekkend en de VN concludeerde dat er 

drastischere maatregelen getroffen moesten worden. De Secretaris-Generaal 

adviseerde de inzet van vijftig waarnemers: geuniformeerde, maar ongewapende 

militairen en vijfhonderd beveiligers, die de veiligheid van de humanitaire 

hulpverleners en de goederen die zij nodig hadden, zoals voedsel en medicijnen, 

moesten garanderen. Deze beveiligers zouden geen ordehandhavende taken 
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krijgen, dat was de verantwoordelijkheid van de Somali’s zelf. Deze missie kreeg de 

naam United Nations Operation in Somalia (UNOSOM I) en zou voor de duur van 

zes maanden worden ingezet. In de bijeenkomst van 24 april werd resolutie 751 

unaniem aangenomen, waarin de UNOSOM I geautoriseerd werd om de 

conflictpartijen uit elkaar te houden en een einde te maken aan de gevechten tussen 

de verschillende milities.81 Verder zou er een commissie ingesteld worden om 

informatie te vergaren in hoeverre lidstaten zich hielden aan het wapenembargo en 

bij schending van dit embargo maatregelen tegen de betreffende lidstaat te treffen. 

De volgende bijeenkomst van de Veiligheidsraad vond plaats op 27 juli 1992. 

De twee hoofdpartijen in Somalië hadden inmiddels toestemming gegeven voor de 

aanwezigheid van vijftig waarnemers. In de hoofdstad Mogadishu was het redelijk 

rustig, maar in de rest van het land zorgden rebellengroepen die niet onder gezag 

van interim president Mohamed of generaal Aidid vielen voor een zorgwekkende 

situatie. Juist de kleine groepjes met wapens vormden een gevaar. Er werd geweld 

gebruikt tegen het humanitair personeel, waardoor de risico’s groot waren.  

In de bijeenkomst van 27 juli werd resolutie 767 unaniem aangenomen waarin 

de Veiligheidsraad de uitbreiding van de UNOSOM autoriseerde.82 Het land werd 

opgedeeld in vier zones.83 De decentralisatie zou ervoor zorgen dat de VN 

effectiever en efficiënter aan het werk kon. Het conflict kon volgens de Secretaris-

Generaal niettemin alleen opgelost worden door de Somali’s zelf. De VN faciliteerde 

alleen de ruimte voor nationale verzoening en eenheid. Door te praten met de vele 

leiders van clans en de samenwerking te benadrukken had de Speciale 

Vertegenwoordiger in Somalië al succes geboekt, maar de situatie bleef zorgelijk 

voor de VN.  

 In de volgende bijeenkomst van de Veiligheidsraad, op 28 augustus 1992, gaf 

de Secretaris-Generaal een update.84 De humanitaire hulp was geïntensiveerd en 

uitgebreid, maar toch waren deze activiteiten niet toereikend genoeg om de hele 

Somalische bevolking de benodigde hulp te bieden. De VN en samenwerkende 

partners waren er klaar voor en hadden de capaciteit, maar gebrek aan veiligheid 

stond een adequate actie in de weg. Ook logistiek gezien, met levering, opslag en 
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distributie van goederen, was er een probleem. In Mogadishu was de situatie op dat 

moment redelijk onder controle, maar de rest van het land was moeilijk bereikbaar 

door de gevaarlijke situatie. In resolutie 775 die op 28 augustus unaniem werd 

aangenomen autoriseerde de Veiligheidsraad de uitbreiding van de mankracht van 

UNOSOM I en de vestiging van hoofdkwartieren in de vier zones om de coördinatie 

beter te laten lopen.85 

 

Een drastischere aanpak: 5 opties 

In een brief gedateerd op 24 november 1992 signaleerde de Secretaris-Generaal 

slechte ontwikkelingen die de uitvoering van het mandaat gegeven aan UNOSOM 

hinderden.86 Er waren verschillende problemen. Het beeld was ontstaan dat de VN 

niet wilde samenwerken met de Somali’s, maar bezig was met een invasie. Vooral 

humanitaire hulpverleners buiten de regio Mogadishu waren het slachtoffer van roof 

en afpersing. Van de vier extra units die ingezet zouden worden, werd er uiteindelijk 

maar één toegelaten door de twee Somalische hoofdpartijen. De gang van zaken 

was zorgwekkend, dus moest er een heroverweging komen van de principes waarop 

de VN-aanwezigheid gebaseerd was. Lidstaten bespraken in de bijeenkomst van 3 

december 1992 dat er misschien wel overgegaan moest worden op een dwingendere 

aanpak, onder Hoofdstuk 7 van het Handvest. De Secretaris-Generaal werd 

gevraagd om aanbevelingen te doen en hij kwam met vijf opties die de VN zijns 

inziens had.87  

De eerste optie was een versterking van UNOSOM I. De principes van deze 

missies bleven leidend, dus er zou worden gehandeld met toestemming van de 

betrokken partijen en geweld werd alleen gebruikt als zelfverdediging. Volgens 

Boutros-Ghali was dit eigenlijk geen optie gezien de verergerde situatie. De tweede 

optie was het laten varen van het idee van militairen als beschermers van 

humanitaire hulp en de NGO’s zelf de verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen 

veiligheid. Het humanitair personeel was echter te kwestbaar, dus deze optie was 

ook niet reëel. De derde optie was UNOSOM laten overgaan tot een ‘show of force’, 

om zo medewerking van de clans af te dwingen in Mogadishu. Als dit werkte, kon dit 

worden ingezet in meerdere regio’s, maar dit was waarschijnlijk niet haalbaar. De 
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vierde optie was een ‘country wide enforcement operation’ ondernomen door een 

groep lidstaten, maar wel geautoriseerd door de Veiligheidsraad. Dit zou een 

maatregel zijn vallend onder Hoofdstuk 7 van het VN-Handvest, dus peace 

enforcement. De VS had al aangegeven hierin de leiding willen nemen. Als vijfde en 

laatste optie beschreef de Secretaris-Generaal eenzelfde operatie als in optie vier, 

maar een enforcement-missie uitgevoerd onder VN gezag en controle. Dit zou voor 

een sterkere positie van de VN zorgen, maar er was op dat moment geen capaciteit 

voor en zou een grotere bijdragen vergen van de lidstaten, financieel en personeel. 88  

De voorkeur van Boutros-Ghali was een enforcement-operatie onder VN 

gezag. Als dat niet mogelijk was, was voor hem het alternatief om een groep lidstaten 

een missie laten uitvoeren onder autorisatie van de Veiligheidsraad. Hoe dan ook 

moest volgens hem een missie goed beschreven en opgezet worden en beperkt zijn 

in tijd, zodat de weg van peace enforcement terug naar peacekeeping en post-

conflict peacebuilding begaanbaar zou blijven. De Veiligheidsraad moest hier voor 

Boutros-Ghali wel snel een in beslissing nemen.89  

 De leden van de Veiligheidsraad steunden het voorstel van de Secretaris-

Generaal voor een nieuwe missie onder Hoofdstuk 7 van het Handvest, onder gezag 

van de VN. Naast een militair aspect, moest deze missie ook zorgen voor ruimte voor 

een proces van nationale verzoening. De Veiligheidsraad moest intensievere actie 

ondernemen voor de wederopbouw van Somalië. Humanitaire hulp was wel 

voorhanden, maar kon niet gegeven worden door geweld van gewapende rebellen, 

een onacceptabele situatie. Onderhandelingen hadden tot nu toe geen succes 

geboekt en er werd geen medewerking verleend, dus moest de VN tot een hardere 

aanpak over gaan. Het was een unieke situatie die vroeg om een unieke aanpak. De 

reactie op deze situatie zou volgens de Veiligheidsraad meteen een voorbeeld voor 

de toekomst worden, dus moest de situatie goed aangepakt worden, door de hele 

internationale gemeenschap. 

In de bijeenkomst van 3 december 1992 werd unaniem resolutie 794 

aangenomen.90 Hierin refereerde de Veiligheidsraad aan alle vorige resoluties en 

besluiten. Naast UNOSOM werd een tweede missie ingezet met 3500 man om een 

veilige situatie te creeëren voor de hulpverleners. Hierbij gaf de Veiligheidsraad 
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toestemming voor het gebruik van alle nodige middelen. De Secretaris-Generaal 

werd uitgenodigd om samen met betrokken lidstaten de nodige voorbereidingen te 

treffen voor de “unified command and control.”91 Verder werd er een ad-hoc-

commissie ingesteld die de VN zou rapporteren over de voortgang van de 

implementatie van resolutie 794. 

 

Unified Task Force (UNITAF) 

 

Deze tweede missie kreeg de naam Unified Task Force, UNITAF. De Verenigde 

Staten dienden een voorstel in om de UNITAF-missie te leiden en dit voorstel werd 

goedgekeurd door de VN, wat betekende dat onder de naam Operation Restore 

Hope zo’n drieduizend gewapende troepen naar Somalië werden gestuurd uit 24 

verschillende landen.92 De eerste UNITAF-eenheden kwamen aan in Mogadishu op 

9 december 1992. Het doel van UNITAF was het creëren van een veilige omgeving 

voor directe humanitaire hulpen “het garanderen van rust en orde om een goed 

verloop van verkiezingen, politieke verzoening en maatschappelijke reconstructie 

mogelijk te maken.” 93 94 UNOSOM bleef verantwoordelijk voor het politieke aspect en 

voor humanitaire assistentie. Zodra er een veiligere werksituatie voor de humanitaire 

hulpverleners was ontstaan, zouden de Verenigde Staten de leiding van UNITAF 

weer overdragen aan de VN.  

Onder de Addis Ababa overeenkomsten van 8 en 15 januari 1993 begonnen de 

verschillende milities vervolgens met de implementatie van een wapenstilstand en 

het vrijwillig overdragen van hun wapens. De ontwapening en demoblisisatie van de 

milities werden bijkomende taken van UNITAF en UNOSOM. Deze taken waren 

echter niet beschreven in het mandaat van de missies. Door dit gebrek aan 

beschreven autoriteit bleef de situatie in Somalie gewelddadig. Het op papier 

krachting mandaat verwaterde al snel: het aantal militairen was te klein om effectief 

te zijn in de uitvoering van het mandaat. De medewerking van de burgers was nodig 

en het risico op escalatie was groot.  
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De missie: UNOSOM II 

 

In het voorjaar van 1993 werd besloten UNITAF te laten overgaan in UNOSOM II.95 

Met de resolutie 814 werd besloten dat UNOSOM II, opererend onder Hoofdstuk 7 

van het VN-Handvest, qua mankracht en mandaat uitgebreid werd. Want hoewel de 

aanwezigheid van UNITAF winst had geboekt, was een veilige situatie nog niet 

bewerkstelligd. Er was nog steeds geen centrale regering, geen georganiseerde 

politie en het VN-personeel werd nog steeds veel bedreigd. Hierop adviseerde de 

Secretaris-Generaal de Veiligheidsraad UNITAF op te heffen en over te laten gaan in 

een peace enforcement-missie, een maatregel vallend onder Hoofdstuk 7 van 

Handvest, om een veilige situatie in Somalië te creëeren.  

Het mandaat van UNOSOM II bestond uit een combinatie van het mandaat van 

UNOSOM I en de UNITAF, maar werd uitgebreid met de assistentie bij de 

heropbouw van een democratische politieke structuur en het sociale leven in 

Somalië, om het op te bouwen tot een staat met een democratische regering. Het 

uitgebreid takenpakket van de peace-enforcers van UNOSOM II bestond verder 

onder andere uit: 

 toezicht houden op de naleving van de gemaakte afspraken en het staken van 

vijandelijkheden door alle partijen; 

 voorkomen van de heroplaaiing van geweld en waar nodig gepaste actie 

ondernemen; 

 beheersing van de zware wapenhandel; 

 beveiliging van alle havens, luchthavens en communicatielijnen nodig voor de 

humanitaire hulp; 

 bescherming van het VN-personeel; 

 assistentie in de repatriëring van Somalische vluchtelingen.96 

 

De UNOSOM II was 20.000 strijdkrachten sterk. Buiten het militaire personeel 

werden een extra 8.000 mensen ingezet voor logistieke steun en nog eens 2.800 

civiele stafleden. Bij de uitvoering van deze taken werd geen rekening gehouden met  

toestemming van betrokken partijen. UNOSOM II was, anders dan UNOSOM I, dus 
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een peace enforcement-missie. Het duurde nog tot 21 februari 1995 voordat er een 

vredesovereenkomst werd getekend door de leiders van de twee belangrijkste 

partijen in het conflict. Naar aanleiding van deze overeenkomst werd besloten te 

beginnen met een gefaseerde terugtrekking van de troepen van de UNOSOM II. Op 

3 maart 1995 waren alle VN-strijdkrachten vertrokken uit Somalië. 

 

De uitvoering 

Het nieuwe mandaat, gegeven door de Veiligheidsraad, gaf UNOSOM II 

toestemming voor gebruik van geweld bij weigering van ontwapening door de milities. 

Dit verergerde het spanningsveld tussen de VN-troepen en de Somalische milities, 

waardoor er gevechten uitbraken tussen de VN en Somalië en VN-peacekeepers 

tegen wil en dank werden betrokken in een oorlog. 

UNOSOM II werd steeds vaker gezien als niet-neutraal en de bemoeienis in 

de politieke zaken van Somalië werd door de milities niet gewenst. De beweging van 

generaal Aidid gebruikte Radio Mogadishu als propagandamiddel tegen de 

UNOSOM II specifiek, maar ook tegen ‘buitenlanders’ in het algemeen. Het 

radiostation zond boodschappen uit die de VN en de VS beschuldigden van het 

koloniseren van Somalië. Er werd een plan opgesteld om Radio Mogadishu tot 

zwijgen te brengen als de propaganda tegen de UNOSOM II zou aanblijven. Een 

Pakistaans inspectieteam gingen met lichte bewapening op 5 juni 1993 op pad en 

kwam in confrontatie met leden van de beweging van generaal Aidid, die vrouwen en 

kinderen gebruikten als menselijke schilden. Door een inschattingsfout en slechte 

informatievergaring en coördinatie waren de Pakistani’s niet voldoende voorbereid en 

te licht bewapend voor de aanval, hetgeen resulteerde in een groot aantal 

slachtoffers onder de Pakistaanse peacekeepers. Hieruit bleek dat de UNOSOM II 

onvoldoende getraind, voorbereid en uitgerust was voor de situatie die in Somalië 

heerste.  

Er werd niettemin een offensief ingezet en UNOSOM II raakte in feite in een 

oorlog met alle Somalische rebellen. UNOSOM II had echter te weinig tijd, expertise, 

informatie en middelen om deze oorlog goed te voeren. De Somalische rebellen 

waren beter getraind en georganiseerd dan werd ingeschat. Ook keerde de 

Somalische bevolking zich tegen het VN-personeel, omdat het onderscheid dat er 

was tussen peace enforcement en warmaking voor hen niet bestond. Op 3 oktober 
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1993 overvielen VS-troepen een hotel in Mogadishu waarvan gedacht werd dat Aidid 

zich er schuil hield. De rebellen waren echter tot op de tanden toe bewapend en 18 

Amerikaanse soldaten vinden de dood in deze aanval, die bekend staat als de Battle 

of Mogadishu. Beelden van de dode Amerikaanse soldaten die door de straten van 

Mogadishu gesleept worden, gingen de hele wereld over. 

De conclusie werd getrokken dat UNOSOM II betrokken werd in een situatie 

waar het eigenlijk niet in wilde zitten en zich ook niet adequaat in kon opstellen. Er 

was geen autoriteit, geen goed materiaal, geen goede kennis van de omgeving en 

geen goed communicatiesysteem.97 Hierdoor reageerde UNOSOM II te traag en 

maakte het verkeerde inschattingen. Door betrokkenheid in een ware oorlog kreeg 

UNOSOM II ook te maken met conflicterende belangen: de belangen van de 

deelnemende lidstaten waren anders dan het algemeen belang van de VN, waardoor 

er geen eenheid meer was. Op 4 november 1994 werd unaniem resolutie 954 

aangenomen, die einddatum prikte voor het mandaat: 31 maart 1995. Op 16 

november besloot de Veiligheidsraad tot een minder actieve rol voor de VN-troepen 

en op 28 maart 1995 waren alle VN-troepen vertrokken uit Somalië.  

Doordat UNOSOM II geautoriseerd was onder Hoofdstuk 7 van het Handvest 

was deze missie wezenlijk anders dan UNOSOM I, een traditionele peacekeeping-

missie die door het humanitair aspect weer een stapje verder ging dan UNEF. Er zou 

gezegd kunnen worden dat als UNEF I een ‘Hoofdstuk 6 ½ maatregel’ is, UNOSOM I 

een maatregel vallend onder ‘Hoofdstuk 6 ¾’ is. UNOSOM II overschreed de grens 

van peacekeeping naar peace enforcement.  

 

De evaluatie 

De Veiligheidsraad zag het resultaat van UNOSOM I en II achteraf positief. In de 

conclusie die de organisatie over de missies trok, kwamen vooral de successen aan 

bod. In de evaluatie van de VN viel ook een kritische noot te lezen, maar die had 

louter te maken met de gebrekkige wil van de Somali’s een einde te maken aan de 

conflicten, een politieke overeenkomst te sluiten en het land weer op te bouwen, dus 

niet over problemen of over slecht getrainde en onvoldoende uitgeruste troepen. 

UNOSOM II betekende voor de VN een keerpunt in de pogingen van de organisatie 

een volk en een land te helpen dat kampte met burgeroorlog en de val van alle 
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instituties. De Veiligheidsraad zag de grote politieke verdienste van de VN in Somalië 

in het bereiken van een wapenstilstand, door de conflicterende partijen, eerst in 

Mogadishu, daarna in de rest van het land.98 De Veiligheidsraad meldde in haar 

evaluatierapporten niet dat niet alle partijen zich echt aan deze wapenstilstand 

hielden. De organisatie had een ambitieus plan de interne, bestuurlijke structuur van 

de staat weer op te bouwen. Dit bleek uiteindelijk onmogelijk, doordat de Somalische 

milities verdeeld bleven. Er werd wel een klein succes geboekt in het herstellen van 

sommige lokale autoriteiten. Een anders succes dat de VN in Somalië boekte was 

het bij elkaar roepen van twee grote conferenties in 1993 en 1994 tussen betrokken 

partijen, waarbij het grootste deel van de stamouderen en andere belangrijke 

personen aanwezig waren.99 De overeenkomsten voortvloeiend uit deze 

bijeenkomsten dienden als raamwerk voor de wederopbouw van de politieke situatie 

in Somalië.  

 De VN zag in het evaluerend rapport over UNOSOM het succes van van de 

missie het grootst op humanitair gebied. Verschillende VN-organisaties zoals United 

Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), World Food Programme 

(WFP), United Nations Development Programme (UNDP) en United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) werkten samen met 

gouvernementele- en non-gouvernementele organisaties om de humanitaire doelen 

van de missie ook te bewerkstelligen. Miljoenen Somaliërs profiteerden volgens de 

VN van deze steun en vele levens werden gered.100 Ook na het vertrek van 

UNOSOM-troepen bleef deze samenwerking van kracht. De VN voorzag dus nog 

steeds een belangrijke rol voor de organisatie op het gebied van humanitair- en 

ontwikkelingswerk, wat belangrijk was voor Somalië dat zonder nationale instituties 

zeer kwetsbaar was. Ook in de heropbouw van de Somalische politiemacht en 

infrastructuur was de missie verdienstelijk. Later trok evenwel ook de VN kritischere 

conclusies en werd UNOSOM een harde les, waarvan de VN kon leren voor de 

toekomst. 

 Volgens het Department for Peacekeeping Operations konden alleen de 

Somali’s zelf zorgen voor een oplossing van de conflicten en nationale verzoening.101 
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De internationale gemeenschap kon hierbij alleen maar faciliterend werken. Achteraf 

signaleerde de Secretaris-Generaal dat er belangrijke lessen geleerd konden worden 

wat betreft theorie en praktijk van mulitfunctionele peacekeeping-missies in gebieden 

waar burgeroorlog en chaos heerst, vooral waar de grens getrokken wordt tussen 

peacekeeping en peace enforcement. Peacemaking, peacekeeping en peacebuilding 

moesten herzien worden in de context van de Somalische kwestie en het veranderd 

internationaal politiek klimaat.102 

 De terugtrekking van UNOSOM-troepen betekende niet het einde van VN- 

aanwezigheid in Somalië: andere takken van de organisatie en NGO’s bleven 

humanitaire assistentie verlenen. De Veiligheidsraad en de Secretaris-Generaal 

bleven van mening dat zelfs na de terugtrekking van UNOSOM-troepen de VN de 

Somalische bevolking hulp moest blijven bieden bij het bereiken van een politieke 

overeenkomst, mits de Somali’s zich welwillend zouden opstellen en zouden laten 

zien dat ze zelf naar een oplossing van de problemen en conflicten wilden werken.103  

Hoe anders beoordelen verschillende auteurs de ‘verdiensten’ van de 

peacekeepers van UNOSOM I en II. Fleitz, Prendergast, Powel ea. stellen dat de 

warlords in Somalië geen baat hadden bij een vreedzame situatie. Zij profiteerden 

van de anarchie die er in het land heerste. Daardoor keerden zij zich tegen de 

peace-enforcement-missie van de VN.104 Het leveren van humanitaire hulp was in 

zichzelf geen neutrale actie in een staat waarin burgeroorlogen heersen.  

De VN heeft hier volgens Fleitz en zijn co-auteurs onvoldoende op 

gereageerd. Hulp kwam vaak aan bij de verkeerde personen: bij de milities in plaats 

van de burgers. Hierdoor konden de milities aansterken en hun strijd voortzetten. 

Ook werd de humanitaire hulp ingezet waarvoor het niet bedoeld was. Voedsel werd 

verkocht of geruild tegen wapens. Somalische milities vielen VN-konvooien ook vaak 

aan om zelf het voedsel en hulpmiddelen in handen te krijgen of om te voorkomen 

dat de hulp de vijanden bereikte.  

Het mandaat van UNOSOM II bracht de peace-enforcers in principe tot oorlog, 

een situatie waarin de peace-enforcers qua doelstelling en qua training en uitrusting 

niet op waren voorbereid. Controle over de VN-troepen was ook nog eens moeilijk, 

omdat bij bevelen de militairen eerst terugkoppeling zochten naar hun nationale 
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regering in plaats van ze onder VN-verantwoordelijkheid meteen uit te voeren. 

Bevelen werden ook vaak niet geaccepteerd of uitgevoerd.  

Er is volgens John Prendergast veel geïnvesteerd in Somalië, er zijn veel 

slachtoffers gevallen, maar het land is nog niet uit de crisis. Somalië representeert 

nog steeds een mijnenveld van inter- en intraclan conflicten. 105 De lokaal bestuurde 

economie en de sociale en politieke processen zijn volgens Prendergast wel 

verbeterd na het vertrek van de UNOSOM troepen. 

 

“Moved by economic self-interest, war weariness and a re-emergence of traditional authorities at the 

expense of the militia leaders, the imperatives for peace inherent in some of the indigenous processes 

hold a great promise for the future of the Somali people, if not the future of the Somali state.”
106

 

 

Meteen na het vertrek van de UNOSOM troepen is de burgeroorlog geëscaleerd.107 

Geweldige diplomatieke, financiële en personele middelen zijn ingezet met een 

verrassend klein effect.  

Daarnaast zijn er drie momenten in de missie geweest, het Canadese 

‘schandaal’, de aanval op Pakistaanse waarnemers en de Battle of Mogadishu, die 

het imago van de missie en van de VN geen goed hebben gedaan. Daarom staat 

UNOSOM II in de rij van mislukte VN-missies. Sinds de VN troepen Somalië verlieten 

is de situatie in het land verbeterd en zijn er zelfs vredesovereenkomsten gesloten. 

Deze overeenkomsten hebben echter nog niet de grote problemen waar het land 

mee kampt kunnen ondervangen: burgeroorlogen met vluchtelingen, executies, 

verkrachting en verwoesting. Na het bereiken van een relatief rustige periode is ook 

de Somalische economie wat hersteld. In 2005 was de levensstandaard naar 

westerse begrippen nog steeds laag, maar in vergelijking met andere Afrikaanse 

landen redelijk.108 

 

Samenvattend 

Van UNOSOM I kan gezegd worden dat het ‘Hoofdstuk 6 ¾ ’ missie was. Het was 

een ‘Hoofdstuk 6 ½’, peacekeeping missie, maar uitgebreid met een humanitair 

aspect: observatie in het conflictgebied, supervisie over gemaakte afspraken, er 
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werden 50 ongewapende waarnemers gestuurd en een veiligheidunit moest 

humanitair personeel en hun middelen beveiligen. UNOSOM I duurde maar tot 

december 1992, want al snel bleek dat de problemen in Somalië vroegen om een 

andere oplossing en werd het mandaat, en daarmee de interventie van de VN in 

Somalië, aangepast. In eerste instantie kwam er een missie onder leiding van de VS, 

UNITAF. Deze missie ging uiteindelijk over in UNOSOM II, een complexe peace 

enforcement missie, waarbij geen toestemming van de betrokken partijen werd 

gevraagd. De nadruk in dit stuk ligt op UNOSOM II, omdat deze missie veel langer 

duurde dan UNOSOM I en als casus interessanter is door de complexe situatie en de 

manier waarop de VN hiermee omging.  

De missie werd uitgevoerd in een land zonder politieke structuur en centrale 

regering. De troepen die de peace enforcement-missie uitvoerden kregen veel 

verschillende, humanitaire taken en dienden samen te werken met lokale 

organisaties en NGO's. Doordat ze in hun werk gehinderd werden door 

gewelddadige aanvallen, waren de peace enforcers genoodzaakt geweld te 

gebruiken om zichzelf, hun collega’s en de humanitaire hulp aan de bevolking te 

beschermen. Deze missie is dus heel duidelijk anders dan UNOSOM I, maar ook 

duidelijk anders dan UNEF I. 

De situatie in Somalië zorgde voor een wending in de praktijk van 

peacekeeping. In het zoeken naar een oplossing voor de situatie werd de grens 

tussen Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 van het Handvest overschreden. Door deze 

overschrijding kwamen de beperkingen van de VN aan het licht: er rezen praktische 

en juridische problemen. UNOSOM II was geen succes en daarom omstreden. 

Sindsdien is peacekeeping niet wezenlijk veranderd waardoor interventies in 

instrastatelijke conflicten nog steeds een grensgebied blijven.  
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Slotbeschouwing                                                                                                                        

 

 

 

Een uitleg over ‘regime’ en ‘collectieve veiligheid’; een schets van de ontwikkeling 

van peacekeeping en een goed beeld van twee belangrijke missies in de  

geschiedenis van VN-peacekeeping en -enforcement in beschouwing nemend, 

kunnen nu bepaalde conclusies worden getrokken om een antwoord te geven op de 

vraag die in deze scriptie centraal staat. Deze vraag bestaat uit twee delen. Ten 

eerste is er de vraag in hoeverre UNEF I en UNOSOM II illustratief zijn voor de 

ontwikkeling van peacekeeping. Daarna vraag ik me af wat de grenzen van het 

instrument zijn. 

 

In hoeverre zijn UNEF I en UNOSOM II illustratief voor de ontwikkeling van 

peacekeeping? 

De twee cases, UNEF I en UNOSOM II, zijn niet zomaar gekozen. Beide missies 

waren belangrijke momenten aangezien ze een wending veroorzaakten en allebei 

een sleutelrol hadden in de ontwikkeling van peacekeeping en in de manier waarop 

de VN peacekeeping inzette in verschillende conflictsituaties. Beide missies hebben 

verschillende posities in de geschiedenis van peacekeeping. UNEF I had een 

blijvende impact: de UNEF I-principes, normen en besluitvormings-procedures 

werden als basis genomen waarop toekomstige missies gestoeld zouden moeten 

zijn. UNOSOM II werd veeleer gezien als een mislukking, een les waarvan de VN 

kan leren als er geopereerd wordt in het grijze gebied van de grens tussen 

peacekeeping en peace enforcement en er verwarring ontstaat over de legitimiteit 

van een missie. UNOSOM II is in deze ook een voorbeeldmissie, maar dan een 

voorbeeld voor hoe het niet moet.  

Kijkend naar de context, de besluitvorming, het ontwerp van de missie en het 

resultaat zijn er grote verschillen te constateren tussen UNEF I en UNOSOM II. Deze 

verschillen hebben te maken met de ontwikkeling die het politieke klimaat heeft 

doorgemaakt. Door veranderingen hierin moest de VN peacekeeping aanpassen 

zodat het als instrument kon blijven dienen voor de handhaving van de internationale 

vrede en veiligheid. 
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UNEF I werd ingezet bij een intrastatelijk conflict, werden de strijdkrachten van 

UNOSOM II naar een gebied gestuurd waar de centrale regering geen grip had op 

de bevolking en een burgeroorlog woedde. Voor de VN was er in het Midden-Oosten 

een ‘gemakkelijke’ situatie: VN-troepen hoefden ‘alleen maar’ erop toe te zien dat de 

afspraken gemaakt door de verschillende partijen werden nageleefd en een buffer te 

vormen tussen troepen van beide kampen. In Somalië hadden VN-peacekeepers en 

-enforcers te maken met een hele andere situatie. In het hele land vochten 

verschillende milities tegen elkaar, maar later ook tegen de VN- peacekeepers. In 

een land zonder nationale regering en met dringende behoefte aan humanitaire hulp 

was de situatie voor de peacekeepers veel complexer dan die waar de peacekeepers 

van de UNEF I mee te maken hadden in 1956.  

Dat de situatie zo anders was heeft ook de grotere rol van het publiek. 

Mensen werden op de hoogte gebracht van de schrijnende, onmenselijke situatie in 

Somalië waardoor er een publieke druk ontstond op de VN om in te grijpen in deze 

situatie. Daarnaast bleek dat het internationale klimaat veranderde, alsmede de 

invulling van het begrip ‘collectieve veiligheid’. Waren in het begin louter militaire en 

politieke aspecten van belang, gaandeweg spelen ook economische, sociale en 

humanitaire aspecten een steeds grotere rol.  

Ook wat betreft besluitvorming zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen 

tussen UNEF I en UNOSOM. Buiten het feit dat het conflict tussen Israël en Egypte 

in de Algemene Vergadering in plaats van de Veiligheidsraad behandeld werd, vond 

de UNEF-missie vond plaats tijdens de Koude Oorlog. Over het algemeen was de 

spanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in die tijd te snijden, echter 

over UNEF I waren beide staten eens. Daarnaast waren Engeland en Frankrijk, twee 

grootmachten betrokken bij het conflict in 1956. Dit bemoeilijkte het vergaderen, 

omdat deze twee landen hun positie als grootmacht en permanent lid van de 

Veiligheidsraad ook inzetten, zodat bondgenoten of zusterstaten (zoals Nieuw-

Zeeland en Australië in het geval van Engeland) zich niet tegen hen zouden keren.  

Over de situatie in Somalië was er niet veel discussie: de leden van de 

Veiligheidsraad waren het erover eens dat de VN moest ingrijpen om de schrijnende 

situatie voor de Somalische bevolking te verbeteren. Dit moest niet alleen gebeuren 

door een halt toe te roepen aan de gevechten tussen milities, maar ook door de 

assistentie die verleend zou worden bij de opbouw van de Somalische staat en 

economie. Uiteindelijk bleek de VN niet in staat dit op een passende manier te 
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bewerkstelligen en raakten peacekeepers zelfs betrokken in een oorlog waar ze niet 

voor uitgerust en getraind waren. 

Kijkend naar beide missies kan UNEF I, ondanks dat het een nieuw soort 

peacekeeping was, duidelijk als een traditionele missie bestempeld worden, vallend 

onder het zogenaamde Hoofdstuk 6 ½. UNOSOM I heeft ook nog karakteristieken 

van een traditionele missie, maar gaat een stapje verder dan UNEF I en vond plaats 

in een ander politiek klimaat. Vandaar dat ook wel gezegd wordt dat UNOSOM I een 

moderne missie is vallend onder Hoofdstuk 6 ¾. UNOSOM II was een maatregel 

ingezet onder Hoofdstuk 7 van het VN-Handvest.  

De UNEF I was een streepje op de lijst van succesvolle missies en veranderde 

het  peacekeeping-regime. UNEF I was een modelmissie voor de toekomst. 

UNOSOM is de geschiedenisboeken ingegaan als een mislukking, een belangrijke, 

maar pijnlijke les voor de VN voor de (her)inrichting van peacekeeping. Er vielen veel 

slachtoffers, zowel aan de Somalische kant als aan de kant van de VN-

peacekeepers. De vergelijking tussen UNEF I en UNOSOM II is in zoverre illustratief 

voor de ontwikkeling van peacekeeping, dat deze vergelijking goed weergeeft welke 

veranderingen peacekeeping ondergaan heeft. UNEF I is belangrijk als beginpunt; 

UNOSOM II is het bereiken van een grens. Anderzijds wordt peacekeeping ook 

gezien als een ad hoc instrument, dat telkens anders ingericht wordt met een uniek 

mandaat, omdat elke specifieke situatie om een andere, passende, reactie vraagt. 

 

Wat zijn de grenzen van dit instrument?  

Toen peacekeeping door Dag Hammerskjold werd ontworpen, waren de 

verwachtingen hooggespannen: de VN werd en wordt vaak nog steeds gezien als dé 

partij voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Na de Koude 

Oorlog veranderde de internationale wereldorde door het wegvallen door de Oost-

West tegenstelling. De aard van de conflicten veranderde en er kwam een nieuwe 

invulling van het begrip collectieve veiligheid. Hierbij waren niet alleen meer militaire, 

maar ook humanitaire zaken van belang. Mensenrechten werd een kernbegrip. 

Hierdoor werd het takenpakket van peacekeepers steeds verder uitgebreid.  

De VN is echter niet in staat te voldoen aan die hooggespannen verwachting, 

zoals een aantal mislukte missies aan het einde van de 20e eeuw laten zien. 

UNOSOM II is daar een goed voorbeeld van. In de 20e eeuw is peacekeeping echter 

verzeild geraakt in een crisis door gebrek aan vertrouwen in het instrument. Van een 



 52 

redelijk succesvol instrument veranderde peacekeeping in een oorzaak van veel 

problemen: grenzen werden steeds meer opgerekt, maar er is een grote kloof tussen 

doelen en middelen.  

In 2000 riep Secretaris-Generaal Kofi Annan een deskundigencommissie 

onder leiding van Lakhdar Brahimi bij elkaar om de vredesactivtiteiten van de VN 

eens grondig onder de loep te nemen. Door veranderingen in het internationale 

politieke klimaat moest peacekeeping als regime opnieuw geanalyseerd worden. De 

commissie concludeerde dat de VN beter kon en moest functioneren in 

vredeskwesties. Zonder grote institutionele veranderingen, grotere financiële steun 

en vernieuwd vertrouwen van de lidstaten zou de VN niet in staat zijn de 

peacekeeping en peacebuilding taken naar behoren uit te voeren. Het rapport was 

erop uit de VN te veranderen “[…] into the type of twentyfirst century institution it 

needs to be to effectively meet the current and future threats to world peace.”109 

Want, zo stelde de commissie: “Over te last decade, the United Nations has 

repeatedly failed to meet the challenge, and it can do no better today.”110  

In 2009 werd onder de noemer ‘New Horizon’ een rapport opgesteld door de 

Department for Peacekeeping Operations (DPKO) en het Department for Field 

Support (DFS). Na het zogeheten Brahimi-rapport was een nieuwe beschrijving van 

het peacekeeping-regime nodig, omdat geconstateerd werd door de Department for 

Peacekeeping Operation (DPKO) en de Department for Field Support (DFS) dat de 

VN op dat moment een nieuwe agenda nodig had. In het rapport werd 

geconcludeerd dat er geen balans was tussen de schaal en complexiteit van 

peacekeeping en de capaciteit van de VN. 

Sindsdien blijft de VN worstelen met peacekeeping als instrument voor de 

handhaving van internationale vrede en veiligheid. Discussies over legitimiteit duren 

voort en de kloof tussen doelen en middelen en het gebrek aan politieke wil bij de 

lidstaten zorgt ervoor dat de VN de rol als vredeshandhaver niet optimaal kan 

vervullen en de Responsibility to Protect niet kan waarmaken. Dit concept is 

gedefiniëerd door de VN in 2005 en stoelt op de gedachte dat soevereiniteit geen 

recht is maar een verantwoordelijkheid. Staten hebben de verantwoordelijkheid hun 

volk te behoeden voor genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 

mensenrechten en etnische zuiveringen. De internationale gemeenschap heeft op 
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haar beurt de verantwoordelijkheid de staten hierin te assisteren. Indien staten niet in 

staat zijn deze verantwoordelijkheid goed in te vullen, heeft de internationale 

gemeenschap het recht te interveniëren, desnoods met dwingende middelen. 

Economische sancties zijn hier een voorbeeld van; militaire interventie wordt hierin 

gezien als laatste redmiddel.111  

Zolang de VN opereert in het schemergebied tussen Hoofdstuk 6¾  en 

Hoofdstuk 7 zal er altijd onduidelijkheid bestaan over doelen en middelen. Daardoor 

komt de VN in een vicieuze cirkel: de onduidelijkheid zorgt voor twijfel bij lidstaten, 

maar de VN is juist ook afhankelijk van welwillendheid van lidstaten. De VN blijkt 

door een kloof tussen doelen en middelen niet in staat de maatregelen op papier 

door te voeren in de praktijk van de organisatie. Het doorbreken van die vicieuze 

cirkel lijkt dan ook niet in de nabije toekomst te gebeuren. De situaties die een 

bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid vormen worden steeds 

complexer. Misschien wel té complex voor de VN, waardoor ik me afvraag of de VN 

zich er dan beter niet in kan mengen, omdat het niet de capaciteit heeft 

daadwerkelijk een rol van betekenis te spelen.  
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