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1 Inleiding 

ASEAN en Birma 

Op 8 augustus 1967 hebben Indonesië, de Filippijnen, Singapore, Maleisië en Thailand 

de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (Association of South East Asian Nations, 

ASEAN) opgericht. Het sultanaat Brunei Darussalam werd lid in 1984, gevolgd door 

Vietnam (1995), Laos en Birma (1997) en tenslotte Cambodja (1999). De oprichting van 

ASEAN had enerzijds het doel de economische groei, sociale vooruitgang en culturele 

ontwikkeling in Zuidoost-Azië te stimuleren en anderzijds stabiliteit en vrede in de regio 

te behouden.
1
 De grondprincipes voor de handelswijze tussen de ASEAN-leden zijn in 

1976 vastgelegd in het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TAC). Deze diplomatieke normen 

en waarden zijn: 

 

• Wederzijds respect voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit, gelijkheid, 

territoriale integriteit en nationale identiteit van alle naties; 

• Het recht van elke staat om haar nationaal bestaan te leiden zonder externe 

interventie, omverwerping of geweld; 

• Non-interventie in binnenlandse aangelegenheden van elkaar; 

• Het schikken van meningsverschillen op een vreedzame manier; 

• Afstand nemen van dreiging met geweld of het gebruik van geweld; 

• Doeltreffende samenwerking met elkaar.
2
 

 

Het navolgen van deze principes wordt, in combinatie met niet-bindende communiqués, 

verklaringen en quiet diplomacy, de ASEAN Way genoemd. De ASEAN Way dient als een 

                                                 
1
 ‘The ASEAN Declaration’ (Bangkok Declaration), 8-8-1967, http://www.asean.org/1212.htm, 

geraadpleegd 3-11-2008. 
2
 ‘Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia’, 24-2-1976, http://www.asean.org/1217.htm, 

geraadpleegd 3-11-2008. 
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diplomatiek handvat voor de omgang tussen lidstaten; de soevereiniteit van staten en het 

recht om op de eigen manier een staat te besturen, staan hierbij hoog in het vaandel.
3
 

Ondanks het ruim veertigjarige bestaan van een samenwerkingsverband, kan niet 

gezegd worden dat ASEAN bestaat uit democratieën en vreedzame samenlevingen. 

Geregeld verschijnen er berichten in de media over corruptieschandalen, volksopstanden 

of staatsgrepen in ASEAN-lidstaten. Van alle lidstaten is Birma, of Myanmar, zoals het 

land officieel heet, waarschijnlijk het meest omstreden vanwege de militaire junta, de 

Staatsraad voor Vrede en Ontwikkeling (State Peace and Development Council, SPDC), 

die sinds 1962 onafgebroken aan de macht is. Amnesty International spreekt in haar 

jaarboek over Birma onder andere over veelvuldige dwangarbeid, politieke gevangenen, 

kindsoldaten, martelingen en misdaden tegen de menselijkheid.
4
 Symbool voor het 

geweld tegen de politieke oppositie is Aung San Suu Kyi, de leidster van de 

oppositiebeweging die al tien jaar in huisarrest is gesteld door de SPDC. Daarnaast zijn 

de oprukkende drugshandel (in amfetaminen, heroïne en opium), grootschalige 

mensenhandel en de daarmee gepaard gaande verspreiding van HIV grote problemen 

voor de omringende landen. De toelating van Birma tot ASEAN in 1997 heeft veel 

weerzin gewekt bij de internationale gemeenschap. De Europese Unie en Verenigde 

Staten handhaven al jarenlang handel- en wapenembargo’s tegen Birma en veel 

individuele westerse landen voeren daarbij een ontmoedigingsbeleid om economische 

activiteiten te ondernemen in Birma.
5
 

ASEAN had genoeg redenen om Birma toe te laten. Ten eerste mag, zoals de 

ASEAN Way voorschrijft, de binnenlandse politiek geen relevant issue zijn voor 

toetreding tot ASEAN. In de Bangkokverklaring van 1967 staat dat elk Zuidoost-

Aziatisch land lid mag worden van ASEAN mits de ASEAN-doelen, -principes en -

voornemens onderschreven worden: de verklaring stelt geen eisen aan binnenlandse 

aangelegenheden.
6
 Daarnaast is ASEAN niet gebaat bij isolatie van Birma vanwege de 

drugs- en mensenhandel, die zich verspreidt langs de grenzen van Thailand en Laos. 

                                                 
3
 Jürgen Haacke, ASEAN’s diplomatic and security culture (Londen 2003) 3-7.  

4
 ‘Jaarboek Birma 2007’, Amnesty International,  http://www.amnesty.nl/landen_jaarboek/18601, 

geraadpleegd 1-12-2008. 
5
 Christopher Roberts, ‘Myanmar and the argument for engagement: a clash of contending moralities?’, 

East Asia, 2 (2006) 39-45. 
6
 ‘The ASEAN Declaration’, geraadpleegd 3-11-2008. 
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Door middel van een zachte aanpak van constructive engagement kan ASEAN pogingen 

doen om, in plaats van het opleggen van sancties of andere harde maatregelen, de junta 

indirect, achter gesloten deuren, en stap voor stap tot meer maatregelen over te halen.
7
 

Tenslotte is Birma dankzij economische en militaire bijstand van grote buren India en 

China in staat om westerse sancties te overleven. Vanwege de strategische ligging van 

Birma aan de Indische Oceaan, verschaft China grootschalige economische en militaire 

hulp aan de junta. India probeert een tegengewicht te bieden aan China door Birma te 

ondersteunen. Ook zou de SPDC steun ontvangen van Noord-Korea en Rusland. ASEAN 

liep dus het risico dat Birma zich zou vervreemden van de Zuidoost-Aziatische staten als 

ze werd uitgesloten van lidmaatschap.
8
 

Nargis 

Op 2 en 3 mei 2008 werd de wereld opgeschrikt door de cycloon Nargis, een tropische 

storm met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Het natuurgeweld trof 

Bangladesh, Sri Lanka en het zuidoosten van India, maar in Birma werd de grootste 

schade aangericht. Nargis liet in de dichtbevolkte delta van de rivier Irrawaddy een 

verwoesting achter en veroorzaakte 140.000 doden en vermisten.
9
  

In de dagen die volgden, deden de grote internationale organisaties en NGO’s 

verwoede pogingen om humanitaire hulp te bieden aan het getroffen land. Dit ging niet 

zonder slag of stoot: de junta had een week nadat de cycloon het land getroffen had 

formeel aangegeven internationale hulp te willen ontvangen, indien deze bilateraal was 

en louter bestond uit voedsel, medicijnen en financiële hulp. Franse, Britse en 

Amerikaanse hulpverleners wachtten ondertussen al dagen op toestemming om Birma te 

mogen betreden.
10
 ASEAN kreeg op 19 mei, na een spoedzitting van de lidstaten, 

toestemming om hulpgoederen en hulpverleners te sturen. Op 23 mei kregen 

hulpverleners van andere nationaliteiten na onderhandelingen tussen Birma en de VN ook 

                                                 
7
 Donald Weatherbee, International relations in Southeast Asia (Oxford 2005) 227-228.  

8
 Roberts, ‘Myanmar and the argument for engagement’, 49. 

9
 ‘Myanmar tropical cyclone Nargis flash appeal 2008’, United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, 10-7-2008, 

http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?MenuID=12172&Page=1673, geraadpleegd 1-

12-2008. 
10
 ‘Burma shuns foreign aid workers’, BBC News, 9-5-2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/7391535.stm, geraadpleegd 4-12-2008. 
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toestemming om het getroffen gebied te betreden. Inmiddels waren twintig dagen 

verstreken na de ramp.
11
 

Publicist Ian Buruma schrijft dat deze case aantoont dat ASEAN had gefaald in 

haar hulp naar een van haar lidstaten. Het kan volgens hem niet zo zijn, dat vanwege 

principes van non-interventie humanitaire hulp zo lang had kunnen uitblijven, terwijl 

westerse schepen vol hulpgoederen en hulpverleners al dagenlang dobberden voor de 

kust van Birma.
12
  

Vraagstelling en theoretisch kader 

In deze scriptie zal ik me richten op de handelswijze van ASEAN met betrekking tot de 

hulpverlening voor slachtoffers van de cycloon Nargis in Birma. De diplomatieke normen 

en waarden van ASEAN schrijven voor dat er niet geïntervenieerd mag worden in 

binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat, maar in hoeverre gelden deze regels nog 

voor deze specifieke situatie – humanitaire hulp in een land dat wordt geleid door een 

militaire junta? Wie beslist of slachtofferhulp bij een natuurramp nog hoort bij 

‘binnenlandse aangelegenheden’, VN, ASEAN of Birma zelf? En kan humanitaire hulp 

geboden worden zonder dat er politieke eisen worden gesteld? Duidelijk is dat ASEAN 

een diplomatieke uitweg heeft moeten vinden temidden van druk van VN en NGO’s, van 

het regime in Birma en van haar eigen normen en waarden. Mijn hoofdvraag zal daarom 

zijn: in hoeverre zijn de diplomatieke normen en waarden, die beschreven zijn als de 

ASEAN Way, toegepast als basis voor de handelswijze van ASEAN met betrekking tot de 

hulpverlening in Birma na de cycloon Nargis? 

De theoretische literatuur over ASEAN is grofweg te verdelen in twee 

categorieën: een sociaal-constructivistische stroming en een realistische stroming. Bij de 

sociaal-constructivisten hoort onder andere Jürgen Haacke. Hij is van mening dat de 

Zuidoost-Aziatische gemeenschap van staten handelt naar een set van normen en 

waarden, oftewel naar een logic of appropriateness: leiders nemen beslissingen waarvan 

zij denken dat ze de meest passende en geschikte zijn in de internationale gemeenschap 

die gezien wordt als welwillend. De ASEAN Way is een goed voorbeeld van een set 

                                                 
11
 ‘Myanmar agrees to accept ASEAN cyclone aid’, BBC News, 19-5-2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/7391535.stm en ‘UN chief: Myanmar to admit all aid workers’, BBC News, 23-5-2008, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7391535.stm, geraadpleegd 5-1-2009. 
12
 Ian Buruma, ‘Bestaan er Oosterse waarden?’, NRC Handelsblad, 6-6-2008. 
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normen en waarden. Leiders van de ASEAN-lidstaten claimen dat ze zich houden aan 

deze manier van handelen omdat de normen en waarden van hun internationale 

organisatie in samenspraak zijn bepaald en omdat het van ze verwacht wordt op deze 

manier een beslissing te nemen. Sociaal-constructivisme gaat er dus van uit dat leiders 

zich houden aan regels omdat zij een moreel besef hebben over het welzijn van de 

gemeenschap van staten.
13
 

De realistische stroming verwerpt deze manier van denken omdat realisten er 

vanuit gaan dat staten hun eigenbelang altijd voorop stellen in een anarchisch stelsel van 

individueel opererende staten. Het uitgangspunt van realisten is dat een staat op niets 

anders dan zijn eigen handelen kan vertrouwen om de veiligheid van de staat te kunnen 

garanderen. Hier gaat het om een logic of consequences, een afweging van de kosten en 

baten voordat er een beslissing wordt genomen. Voor realisten, zoals Michael Leifer en 

Donald Weatherbee, is ASEAN een manier van internationale samenwerking waarin 

lidstaten hun eigenbelang nastreven en proberen te uiten als gemeenschappelijk beleid. 

De ASEAN Way kan dan gezien worden als een legitimatie van de handelswijze van een 

individuele lidstaat: door de nadruk op het respect voor soevereiniteit en non-interventie 

kan een lidstaat min of meer haar eigen gang gaan.
14
  

Mijn onderzoeksvraag richt zich dus ook op deze twee theorieën. Voldoet de 

sociaal-constructivistische normen- en waardenset van de ASEAN Way of wijken 

ASEAN-lidstaten hier van af als het gaat om humanitaire hulp?  

Indeling 

Ik heb gekozen voor een opbouw met relatief veel aandacht voor de voorgeschiedenis 

van ASEAN en Birma. Dit is omdat ik van mening ben dat de handelingen met 

betrekking tot Nargis van beide niet kunnen worden verklaard of beoordeeld zonder een 

grondig onderzoek naar hun (diplomatieke) geschiedenis en handelswijzen. In het eerste 

hoofdstuk wordt een korte ontstaansgeschiedenis van ASEAN geschetst met daarin 

                                                 
13
 Michael Barnett, ‘Social constructivism’, in Baylis, J. en Smith, S. (ed.), The globalization of world 

politics. An introduction to international relations (New York 2005) geeft een goed en beknopt overzicht 

over social-constructivisme. 
14
 Tim Dunne en Brian C. Schmidt, ‘Realism’, in Baylis, J. en Smith, S. (ed.), The globalization of world 

politics. An introduction to international relations (New York 2005) voor een overzicht over realisme. 
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aandacht voor haar diplomatieke middelen, waaronder de ASEAN Way valt. Vervolgens 

komen de geschiedenis van Birma na de Tweede Wereldoorlog en de relatie met ASEAN 

en VN aan de orde. In het derde hoofdstuk zal ik uiteenzetten hoe de humanitaire hulp in 

Birma tot stand is gekomen na Nargis en op welke manier ASEAN en VN diplomatieke 

middelen hebben ingezet. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de vraag in hoeverre de 

ASEAN Way een rol heeft gespeeld. Ik zal ten slotte afsluiten met een conclusie waarin ik 

de hoofdvraag beantwoord en het diplomatieke beleid van ASEAN rondom Nargis zal 

evalueren.  

 Voor het onderzoek gebruik ik enkele standaardwerken over Zuidoost-Azië en 

ASEAN van eerder genoemde schrijvers uit zowel realistische als constructivistische 

hoek. Voorts gebruik ik ook artikelen met betrekking tot Zuidoost-Azië, ASEAN en 

Birma. Daarnaast zullen de websites van ASEAN, Amnesty International, de VN en het 

CIA World Factbook gehanteerd worden. Deze bronnen zullen voornamelijk gebruikt 

worden voor de eerste twee hoofdstukken van mijn scriptie.  

Aangezien de natuurramp zich recentelijk heeft voltrokken, is er nog weinig 

onderzoek naar gedaan en is de vakliteratuur voor dit onderwerp beperkt. Daarom maak 

ik voor de tweede helft van mijn scriptie veel gebruik van berichten uit (inter)nationale 

media, toespraken en persberichten van onder andere VN, ASEAN en NGO’s. Uit deze 

bronnen moet blijken of er sprake is van toepassing van de ASEAN Way, of de normen en 

waarden zijn aangepast aan de situatie en zijn veranderd, of dat de ASEAN Way niet van 

toepassing was op deze situatie. Het is echter mogelijk dat berichtgeving uit Birma niet 

nauwkeurig is vanwege de beperkingen die de junta had opgelegd op buitenlandse 

journalisten. Dus hoewel ik mijn uiterste best heb gedaan om de feiten te controleren, kan 

het zijn dat er bronnen bij zijn die onwaarheden bevatten. 

Ten slotte nog een korte toelichting op het taalgebruik. Uitgeschreven Engelse 

termen voor organisaties en verdragen zijn zo veel mogelijk vertaald, maar om 

verwarring te voorkomen worden de Engelse afkortingen gebruikt. Zo wordt de Birmese 

State Peace and Development Council, voluit Staatsraad voor Vrede en Ontwikkeling, in 

afkorting SPDC genoemd, en de Association of South East Asian Nations Associatie van 

Zuidoost-Aziatische Naties respectievelijk ASEAN genoemd. Uitzonderingen hierop zijn 

afkortingen waarbij het gangbaar is deze in het Nederlands te handhaven, bijvoorbeeld 
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NAVO, VN en VS. Daarnaast had ik de mogelijkheid om de naam ‘Myanmar’ of ‘Birma’ 

te gebruiken. In 1988 schafte de junta de naam Birma af en hernoemde het land (Unie 

van) Myanmar. Sindsdien worden in westerse media de twee namen door elkaar gebruikt. 

De Verenigde Naties hebben (in tegenstelling tot de Verenigde Staten) de naam Myanmar 

erkend, maar ballingen en voorstanders van de oppositie gebruiken nog de oude naam. In 

Nederland is het niet anders: onder andere nieuwsbureau ANP en de Telegraaf gebruiken 

Myanmar (terwijl voor de voormalige hoofdstad wel de oude naam Rangoon wordt 

gehandhaafd, in plaats van het nieuwe Yangon), terwijl de NOS, persbureau Novum en 

kranten NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant Birma gebruiken. De Nederlandse 

regering heeft de naamswijziging niet erkend en voert nog de oude naam Birma (met 

‘Myanmar’ tussen haakjes geschreven). Omdat de meeste (geschreven) Nederlandse 

media Birma gebruiken, heb ik besloten om deze naam te handhaven, zonder politieke 

bijbedoelingen.  
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2 ASEAN 

 

Ontstaansgeschiedenis van ASEAN 

Alvorens in te gaan op de ontstaansgeschiedenis van ASEAN, is het wijselijk om te 

definiëren wat de regio Zuidoost-Azië is. Zuidoost-Azië bestaat in geografische zin uit de 

ASEAN-lidstaten Indonesië, de Filippijnen, Thailand, Maleisië, Singapore, Brunei, Laos, 

Cambodja, Vietnam en Birma, en het in 2002 van Indonesië onafhankelijk geworden 

Oost-Timor. Naast de geografische overeenkomsten, zijn de meeste schrijvers het er over 

eens dat er niet zoiets bestaat als één Zuidoost-Aziatische cultuur, omdat religie, taal, 

geschiedenis en andere culturele aspecten te divers zijn om het onder een noemer te 

kunnen brengen. Volgens de realist Michael Leifer is ‘Zuidoost-Azië’ vooral een handige 

definitie om een geografische regio met enorme culturele diversiteit aan te kunnen 

duiden.
15
  

Dekolonisatie en nationalisme 

Een groot deel van de huidige Zuidoost-Aziatische staten werd in de loop van de 

negentiende eeuw gekoloniseerd door de Europese grootmachten Frankrijk, Groot-

Brittannië, Nederland, Spanje en Portugal. Uitzonderingen hierop zijn Thailand, dat nooit 

is gekoloniseerd en fungeerde als bufferstaat tussen Franse en Britse kolonies, en de 

Filippijnen, die – na Spaanse overheersing – aan het einde van de negentiende eeuw 

gekoloniseerd werden door de VS. De periode van Europese overheersing kwam tot een 

breuk toen Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog grote delen van Azië bezette. Na 

tientallen jaren van kolonisatie waren de westerlingen verdreven door Aziaten en voor 

een groeiende groep Zuidoost-Aziaten was dit het bewijs dat de westerse mogendheden 

niet superieur waren aan de Aziatische staten. Na de capitulatie van de Japanners op 15 

augustus 1945 duurde het dan ook niet lang voordat de eerste Zuidoost-Aziatische staat 

de kans greep zich te ontdoen van de koloniale overheersers: nationalistische leiders 

                                                 
15
 Michael Leifer, Dilemmas of statehood in Southeast Asia (Vancouver 1972) 116 en Weatherbee, 

International relations in Southeast Asia, 9. 
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Soekarno en Hatta riepen twee dagen na de capitulatie de onafhankelijke republiek 

Indonesië uit. Andere Zuidoost-Aziatische staten volgden in rap tempo. 

De strijd voor onafhankelijkheid ging bij sommige staten gepaard met 

gewelddadig verzet van de voormalige koloniale grootmachten. Zo heeft Frankrijk tot 

1954 gevochten voor het behoud van Frans Indochina (Cambodja, Laos en Vietnam) en 

heeft Nederland nog twee militaire operaties uitgevoerd voordat ze, onder zware druk van 

de VN, Indonesië in 1949 erkende. Niet alleen werd er oorlog gevoerd tussen de nieuwe 

onafhankelijke staten en hun voormalige koloniale overheersers, maar in de jaren die 

volgden ook tussen de Zuidoost-Aziatische staten onderling. De jaren zestig van de 

vorige eeuw waren voor Zuidoost-Azië een periode van grote regionale instabiliteit. 

Noord- en Zuid-Vietnam waren het strijdtoneel van een war by proxy van de Sovjetunie 

en de Verenigde Staten; de Filippijnen en Maleisië claimden beide dat de provincie 

Sabah op Borneo tot hun grondgebied behoorde; Maleisië en Indonesië waren verwikkeld 

in de zogenaamde konfrontasi en de betrekkingen tussen Maleisië en Singapore daalden 

tot onder het vriespunt na de afscheiding van Singapore in 1965. Zuidoost-Azië was een 

‘gebalkaniseerd’ gebied geworden met rivaliteit binnen de regio, uiteenvallende staten en 

militaire interventie.
16
 

Het anti-imperialisme van de Indonesische president Soekarno heeft grote invloed 

gehad op het verloop van de jaren vijftig en een deel van de jaren zestig in Zuidoost-

Azië. Tekenend voor zijn leiderschap is de konfrontasi, de oorlog tussen Maleisië en 

Indonesië, waarbij ‘romantic nationalism came to be blended with deep-seated anti-

colonial feeling’.
17
 In 1963 ontstond de Federatie van Maleisië uit de in 1957 

onafhankelijk geworden Federatie van Malaya, de havenstad Singapore en de provincies 

Sabah en Sarawak in het noorden van het eiland Borneo. De oprichting van de nieuwe 

federatie veroorzaakte tal van diplomatieke en militaire conflicten. De Filippijnen 

verbraken in 1963 diplomatieke banden met Maleisië omdat ze om historische redenen de 

provincie Sabah claimden, terwijl Singapore in 1965 de federatie gedwongen verliet en 
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een verbitterde relatie met Maleisië overhield.
18
 Het conflict tussen Maleisië en Indonesië 

mondde echter uit in een chaotische oorlog op het schiereiland, in de jungles van Borneo 

en in Singapore. Ook in diplomatieke zin bleef het onrustig: toen Maleisië in 1964 een 

zetel kreeg in de VN-Veiligheidsraad, stapte Indonesië uit de VN. Pas toen generaal 

Soeharto Soekarno uit zijn macht had gezet in 1966, kwam er een eind aan de 

konfrontasi. 

Soekarno wilde dat Indonesië een leidende natie werd in Zuidoost-Azië en zou 

persoonlijk een groot pan-Indonesië ambiëren, waar Noord-Borneo bij hoorde. Door zijn 

wantrouwen in internationale instituten en de door westerse staten gesteunde buurlanden, 

kunnen zijn presidentschap en de konfrontasi echter gezien worden als grote 

belemmerende factoren voor regionale samenwerking.
19
 Soekarno was ervan overtuigd 

dat onafhankelijkheid niet gegeven kon worden door de imperialisten, zoals dat het geval 

was in Maleisië, maar dat er voor gestreden moest worden – Indonesië als voorbeeld 

nemende. Maleisië was daardoor niet meer dan een marionet van de Britten, die door hun 

zachte aanpak invloed in hun voormalige kolonie wilden blijven behouden.
20
  

De vroegste samenwerking: SEATO, ASA en MAPHILINDO 

Regionale samenwerking leek dus een schier onmogelijke taak in het door conflicten 

gedomineerde Zuidoost-Azië. Naast de interne problematiek, drukte de Koude Oorlog 

tevens een zwaar stempel op de betrekkingen tussen de Zuidoost-Aziatische staten. Aan 

de ene kant waren er staten die financieel en militair gesteund werden door de 

kapitalistische mogendheden, aan de andere kant waren er staten die met behulp van de 

Sovjetunie het socialisme omarmden. Om de communistische dreiging in Zuidoost-Azië 

tot een halt te roepen, werd in 1954 het Zuidoost-Aziatische Gemeenschappelijke 

Defensie Verdrag (Southeast Asia Defense Treaty) ondertekend en de Zuidoost-

Aziatische Verdragsorganisatie (Southeast Asia Treaty Organization, SEATO) opgericht 

tussen acht staten. Daarvan was het merendeel westers en waren slechts twee staten 

Zuidoost-Aziatisch, te weten het prowesterse Thailand en de Filippijnen. De SEATO kon 

optreden als communistische dreigingen aan het adres van de lidstaten zouden 
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voorkomen.
21
 Hoewel de organisatie was opgericht als militair instituut, ontbraken de 

militaire SEATO-eenheden en een duidelijke commandostructuur. Toen lidstaat Thailand 

zich in 1962 bedreigd voelde door een communistische opstand in Laos en om bijstand 

vroeg van SEATO, werd de vereiste unanimiteit niet behaald om actie te kunnen 

ondernemen. De VS en Thailand sloten daarop een bilateraal verdrag, dat in feite het 

gezag van SEATO ondermijnde en aantoonde dat de verdragsorganisatie in haar prille 

bestaan ineffectief was.
22
 

Naast de Koude Oorlog was het vigerende nationalisme een belemmerende factor 

voor regionale samenwerking: dit laatste zou namelijk kunnen betekenen dat een deel van 

de nationale soevereiniteit ingeleverd moet worden voor een supranationale instelling. 

Daarnaast zagen sommige leiders in de regio internationale en regionale 

samenwerkingsverbanden als instrumenten van westerse landen die daarmee nog invloed 

wilden uitoefenen in hun voormalige kolonies (wat bij SEATO ook het geval was). 

Vooral Soekarno was ultranationalistisch en anti-imperialistisch. Hij verwierp het idee 

van een anticommunistische veiligheidsorganisatie die werd geleid door de VS en maakte 

zich tijdens de Afrikaans-Aziatische Bandungconferentie in april 1955 hard voor 

neutraliteit in de Koude Oorlog, (militaire) onafhankelijkheid, en vreedzame coëxistentie. 

Zes jaar later werd de Beweging van Niet-gebonden Landen (Nonaligned Movement, 

NAM) opgericht in Belgrado, waarbij Soekarno een van de oprichters was. De NAM was 

bedoeld voor staten die zich niet wilden profileren in een communistisch of westers 

machtsblok. Aangezien Cuba, China en Noord-Vietnam zich ook aansloten bij de NAM 

was dit echter geen geloofwaardig principe en zag de VS de NAM al snel als een radicaal 

antiwesters blok.
23
 

Internationale samenwerking waar Zuidoost-Aziatische staten aan deelnamen, 

was dus wel aanwezig in de jaren na dekolonisatie, maar effectiviteit ontbrak door 

meerdere oorzaken. De invloed van de Koude Oorlog was duidelijk merkbaar in SEATO 

en NAM en bovendien veroorzaakten conflicten onderling in Zuidoost-Azië grote 

problemen om effectieve samenwerking te kunnen bewerkstellingen. Pogingen die waren 

ondernomen om een Zuidoost-Aziatische organisatie op te richten, strandden vroegtijdig. 

                                                 
21
 Weatherbee, International relations in Southeast Asia, 59-60. 

22
 Leifer, Dilemmas of statehood in Southeast Asia, 133-135. 

23
 Weatherbee, International relations in Southeast Asia, 61-63. 



 17 

Zo bestond sinds 1961 al een samenwerkingsverband tussen de prowesterse Filippijnen, 

Maleisië en Thailand: de Associatie van Zuidoost-Azië (Association of Southeast Asia, 

ASA). Deze organisatie was nadrukkelijk apolitiek en gericht op economische, sociale en 

culturele samenwerking. De niet-gebonden staten van Zuidoost-Azië, met Indonesië 

voorop, beschuldigden de ASA er echter van een afgeleide te zijn van SEATO. Hoewel 

de ASA bleef benadrukken dat het ging om een authentiek Zuidoost-Aziatisch initiatief 

dat wars was van politiek, viel de organisatie uiteen nadat de Filippijnen diplomatieke 

betrekkingen opzegden met Maleisië vanwege de claim om Sabah in 1963 – een politiek 

geschil.
 24
 Naast de ASA richtten Malaya, de Filippijnen en Indonesië MAPHILINDO op, 

een organisatie voor de drie Malay-staten, maar bovenal een ‘onheilige alliantie’ tussen 

staten die weinig warme gevoelens voor elkaar koesterden.
25
 MAPHILINDO was voor de 

lidstaten slechts een diplomatiek instrument om tal van redenen. Indonesië eiste dat werd 

vastgelegd dat de Britse en Amerikaanse bases in Malaya en de Filippijnen van tijdelijke 

aard waren; Indonesië en de Filippijnen probeerden daarnaast de oprichting van een 

nieuwe Maleisische federatie te vertragen of, nog beter, te voorkomen en Malaya trachtte 

de gemoederen over een nieuwe federatie door middel van MAPHILINDO wat te sussen. 

Een maand na de oprichting in augustus 1963 werd MAPHILINDO voor Indonesië en de 

Filippijnen aldus een waardeloos instrument door de oprichting van Maleisië.  

 

De oprichting van ASEAN 

Hoe is het dan mogelijk geweest dat leiders van Zuidoost-Azië een nieuwe en blijvende 

regionale organisatie hebben opgericht in de turbulente jaren zestig van de vorige eeuw? 

De val van Soekarno in 1966 is hier waarschijnlijk van grote invloed geweest. Het 

conflict tussen Maleisië en Indonesië kreeg gestalte door de hevige persoonlijke 

animositeit tussen Soekarno (die Maleisië en zijn leiders betichtte van neokolonialisme) 

en de Maleisische premier Tunku Abdul Rahman (die Soekarno ervan beschuldigde zich 

te gedragen als Hitler).
26
 Het einde van de konfrontasi zou daardoor waarschijnlijk niet 

tot stand zijn gekomen als Soekarno aan de macht was gebleven: Soekarno zou geen 
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genoegen nemen met een bestand met Maleisië, terwijl Tunku ook geen vreedzame 

oplossing wenste zolang Soekarno president bleef.
27
 Daarnaast waren de spanningen 

tussen Maleisië en de Filippijnen over Sabah enigszins afgenomen. In juni 1966 begon de 

ASA weer voorzichtig gesprekken te voeren en een maand later herstelden Maleisië en de 

Filippijnen hun diplomatieke betrekkingen. Door de dreigende omstandigheden tussen 

Noord- en Zuid-Vietnam, werd het voor andere Zuidoost-Aziatische staten duidelijk dat 

een platform waarin gemeenschappelijke doelen en zorgen uitgesproken konden worden, 

tot een van de betere toekomstscenario’s behoorde.
28
 Bovendien bleef Indonesië onder 

Soeharto nog steeds wantrouwend ten opzichte van de prowesterse staten van ASA, zeker 

na het diplomatieke succes van juli 1966. Het kon volgens Soeharto niet zo zijn dat er een 

succesvolle regionale organisatie bestond in Zuidoost-Azië waarbij Indonesië uitgesloten 

was van deelname. Daarnaast zou uitbreiding van ASA naar meerdere lidstaten voor 

Indonesië onacceptabel zijn, omdat dit impliciet zou betekenen dat Indonesië zich liet 

onderwerpen aan een prowesterse organisatie en tweede viool zou spelen. Soeharto zette 

zich dus in voor een nieuwe Zuidoost-Aziatische organisatie, waarbij hij een van de 

grondleggers zou zijn met dezelfde rechten als alle andere lidstaten.
29
  

Het doel van de nieuwe organisatie was regionale samenwerking om vrede en 

welvaart te bevorderen waarbij de soevereiniteit van de lidstaten niet in het geding kwam. 

Die doelen moesten echter wel verenigd worden in een structuur waar prowesterse en 

niet-gebonden staten zich in konden vinden. Het oprichtingsdocument van ASEAN heeft 

daarom, na aandringen van Indonesië, dezelfde clausule over buitenlandse militaire bases 

als in MAPHILINDO, namelijk dat deze van tijdelijke aard zijn. Daarmee werd 

onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en de VS bevestigd.
30
 In het document werd 

daarnaast een artikel opgenomen dat lidmaatschap voor alle Zuidoost-Aziatische staten 

mogelijk was indien zij de doelen van ASEAN onderschrijven. Dit betekent dat ook de 

communistische staten in Zuidoost-Azië de mogelijkheid hadden om lid te worden van 

ASEAN, hoewel dit waarschijnlijk niet meteen de bedoeling was van het artikel. Het lijkt 

er meer op dat de lidstaten de wereld wilden tonen dat ASEAN in principe een neutrale 
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organisatie was die nieuwe lidstaten kon toelaten zonder een oordeel te vellen over 

bestuursvorm en binnenlandse politiek. In augustus 1967 werd de verklaring ondertekend 

in Bangkok en was ASEAN opgericht door Indonesië, Maleisië, Singapore, de 

Filippijnen en Thailand.  
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De ASEAN Way 

ASEAN was opgericht met grote nadruk op economische samenwerking in de 

Bangkokverklaring. Volgens Lee Kuan Yew, voormalig premier van Singapore, was dat 

het meest oncontroversiële issue dat vastgelegd kon worden in vergelijking met politieke 

samenwerking en veiligheidsproblemen.
31
 Toch moest ASEAN tot een politiek besluit 

komen nadat Nixon in 1969 had aangekondigd dat, hoewel de VS zich zou houden aan al 

zijn internationale verdragen, veiligheid en conventionele militaire aangelegenheden tot 

de eigen verantwoordelijkheden behoorden van bondgenoten. Militaire 

veiligheidsgaranties van de VS vielen daardoor weg in Zuidoost-Azië – eerder 

vastgelegde afspraken in SEATO nog meer ondermijnend – en een nieuwe strategie van 

ASEAN was nodig.
32
  

ZOPFAN: een politiek statement  

In 1971 legden de ASEAN-lidstaten de Zone van Vrede, Vrijheid en Neutraliteit (Zone of 

Peace, Freedom and Neutrality, ZOPFAN) vast in Kuala Lumpur. Hierin werd de 

neutraliteit ten opzichte van andere machten in Zuidoost-Azië benadrukt en werden 

principes aangehaald uit andere verdragen. Zo staat er dat ZOPFAN geïnspireerd was op 

de VN-principes over nationale soevereiniteit, non-interventie en zelfbeschikkingsrecht; 

dat vreedzame coëxistentie zoals vastgelegd tijdens de Bandungconferentie nog altijd 

geldig was en dat het noodzakelijk is dat atoomvrije zones ingesteld worden, zoals dat in 

Zuid-Amerika en Afrika al het geval was.
33
 Het ZOFPFAN-verdrag was het eerste 

officiële politieke standpunt van ASEAN en non-interventie is wederom de norm. Met 

ZOPFAN verklaarden de vijf lidstaten dat Zuidoost-Azië door andere naties 

gerespecteerd moest worden als een atoomvrije en neutrale regio, dat gelijk de zwakte 

van het verdrag verduidelijkt: hoewel ZOPFAN is ondertekend door alle vijf ASEAN-

lidstaten, kan een dergelijke neutraliteit alleen werken, als andere staten en met name de 

grootmachten het verdrag ook respecteren.
34
 ZOPFAN is volgens Haacke daarom geen 
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doel op zich geweest, maar een van de eerste officiële uitingen van de ASEAN-normen 

en waarden die zo belangrijk zijn voor de ASEAN Way.
35
 

 De formele vastlegging van de ASEAN Way in het Verdrag van Vriendschap en 

Samenwerking in Zuidoost-Azië (Treaty of Amity and Cooperation, TAC) kwam na de 

val van Zuid-Vietnam. Noord-Vietnam stond tijdens de Vietnam-oorlog, net zoals China, 

zeer achterdochtig tegenover ZOPFAN en was geenszins van plan om neutraliteit en non-

interventie te onderschrijven. Bovendien beriep Noord-Vietnam zich op het 

zelfbeschikkingsrecht om de interventie in Zuid-Vietnam te rechtvaardigen. Na de val 

van Saigon in 1975 werd Vietnam herenigd en kwam ook in buurland Laos een 

communistische partij aan de macht. De twee staten moedigden communistische partijen 

in andere Zuidoost-Aziatische landen openlijk aan om socialistische republieken te 

bewerkstelligen, ZOPFAN nadrukkelijk naar de prullenbak verwijzend. Voor hen bleef 

ASEAN een verlengde van de prowesterse SEATO en een marionet van de kapitalisten.
36
 

ZOPFAN was de eerste uiting van een meer naar buiten gerichte ASEAN, maar 

het bleek des te meer dat een proactievere houding van de lidstaten nodig was nu 

ZOPFAN niet zonder meer geaccepteerd werd door nieuwe de communistische staten. 

ZOPFAN vroeg immers van de buitenwereld om de neutraliteit van Zuidoost-Azië te 

bevestigen, maar verlangde geen verandering van de houding van ASEAN-lidstaten zelf 

waardoor de status quo behouden werd.  

 

De ASEAN Way vastgelegd 

Dit in gedachten houdend, ondertekenden de vijf lidstaten in 1976 de TAC en de 

Verklaring van Eendracht in ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) te Bali. De eerste 

bevat een formele normen- en waardenset voor ASEAN-leden, de laatste is een verdrag 

waarin samenwerking op het gebied van politiek, economie, veiligheid en sociaal-

culturele aspecten voor ASEAN werd geformuleerd op een manier die eerder nog niet zo 

concreet was. De Verklaring van Bangkok en het ZOPFAN-verdrag beschrijven 

universele doelen in de ruimste zin van het woord, zoals samenwerking om de groei van 

de economie te bespoedigen of om vrede te stimuleren. In andere woorden, eisten deze 
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verdragen niet van de lidstaten om een actieve houding te nemen om bepaalde doelen te 

bewerkstelligen. De akkoorden van Bali laten zien dat de ASEAN-leden juist een 

actievere houding wilden aannemen. Tekenend voor deze nieuwe opstelling is het achtste 

doel van ASEAN, zoals omschreven in de Verklaring van Eendracht: ‘Member states 

shall vigorously develop an awareness of regional identity and exert all efforts to create a 

strong ASEAN community, respected by all and respecting all nations on the basis of 

mutually advantageous relationships, and in accordance with the principles of 

selfdetermination, sovereign equality and non-interference in the internal affairs of 

nations.’
37
 

Het fragment laat enkele principes zien die ten grondslag liggen aan ASEAN. Ten 

eerste toont het aan dat de lidstaten actief een regionale identiteit wilden promoten om 

een sterke ASEAN-gemeenschap te ontwikkelen. Daarnaast werd de wens geuit om als 

regionale organisatie geaccepteerd en gerespecteerd te worden door de internationale 

gemeenschap. Ten slotte bleven het zelfbeschikkingsrecht, soevereiniteit en non-

interventie in binnenlandse aangelegenheden hoog in het vaandel staan. Opvallend is de 

nadruk om op krachtige wijze een bewustzijn van regionale identiteit te willen creëren. 

Hieruit blijkt een actieve wil om een latent aanwezige identiteit te promoten of zelfs te 

construeren indien deze nog afwezig was. Zonder deze verandering van mentaliteit en 

een vertrouwen in ASEAN zouden andere staten en internationale organisaties ASEAN 

ook niet serieus nemen, zo lijkt het fragment te willen zeggen. 

 De nadruk op normen en waarden wordt nog beter geïllustreerd door het andere 

verdrag dat is getekend op Bali, de TAC. Deze diplomatieke normen en waarden, die de 

ASEAN Way genoemd worden, zouden een afspiegeling zijn van de typische Zuidoost-

Aziatische manier van onderhandelen, die is voortgekomen uit de Indonesische 

dorpsculturen: musjawarah en mufakat, beraadslagingen en consensus, staan centraal op 

de wijze waarop Zuidoost-Aziatische staten met elkaar om horen te gaan. De vijf 

lidstaten beloofden dan ook met de ondertekening van de TAC om zich te houden aan de 

volgende fundamentele principes: 
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• Wederzijds respect voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit, gelijkheid, 

territoriale integriteit en nationale identiteit van alle naties; 

• Het recht van elke staat om haar nationaal bestaan te leiden zonder externe 

interventie, omverwerping of geweld; 

• Non-interventie in binnenlandse aangelegenheden van elkaar; 

• Het schikken van meningsverschillen op een vreedzame manier; 

• Afstand nemen van dreiging met geweld of het gebruik van geweld; 

• Doeltreffende samenwerking.
38
 

 

De twee verdragen zouden in combinatie met elkaar conflicten binnen ASEAN kunnen 

oplossen op een vreedzame manier. De Verklaring van Eendracht bevat daarnaast een 

paragraaf waarin samenwerking met betrekking tot veiligheid zal plaatsvinden buiten 

ASEAN en tussen de lidstaten zelf.
39
 In andere woorden moeten geschillen waarbij een 

lidstaat zich bedreigd voelt door een andere, bilateraal opgelost worden. Het mechanisme 

dat in werking treedt bij intramurale conflicten, is er dus niet een dat oplossingen 

opwerpt, maar meer een dat conflicten vermijdt omdat deze niet op de gezamenlijke 

ASEAN-agenda worden geplaatst. Onderhandelingen vinden plaats op een ongedwongen, 

informele basis met musjawarah en mufakat. Short shirt diplomacy of golf diplomacy, 

‘swinging one’s way into power’ is nog altijd een populaire bezigheid onder Zuidoost-

Aziatische leiders.
40
 

  

Sociaal-constructivisme en realisme over de ASEAN Way  

Het creëren van een internationaal samenwerkingsverband gaat bijna altijd gepaard met 

het formeel of informeel vastleggen van normen en waarden. Nicholas Tarling heeft 

geschreven dat het zonder een inzicht van sociaal-constructivistische ideeën moeilijk is 
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om uit te leggen hoe ASEAN is ontstaan.
41
 Hij heeft gelijk in de zin dat het effect van 

identiteitsvorming, ideeën en normen belangrijk is voor de ontwikkeling van het gedrag 

van ASEAN-lidstaten. De norm van non-interventie is in hoge mate bepalend geweest 

voor de manier waarop lidstaten met elkaar omgaan en de ASEAN Way zoals 

geformaliseerd in de TAC vormt de centrale gedragscode.  

 Scherpere verschillen ontstaan tussen het realistische en sociaal-

constructivistische kamp als het gaat om de beweegredenen om een internationale 

organisatie zoals ASEAN op te richten. Volgens Jürgen Haacke dwongen oude Europese 

normen en waarden over de soevereine natiestaat Zuidoost-Azië deel te nemen aan 

socialisatie in het internationale statensysteem. De wens om erkend en serieus genomen 

te worden door westerse mogendheden, kon alleen maar vervuld worden als de ASEAN-

lidstaten zich hielden aan de (westerse) diplomatieke regels. Om de natiestaat als entiteit 

te beschermen, wilden elites liever hun staten integreren in het internationale statenstelsel 

dan politieke veranderingen doorvoeren in het binnenland. Indonesië kon zich op deze 

manier weer internationaal profileren met regionale samenwerking na een periode van 

agressieve oorlogvoering met de buren.
42
  

De ASEAN Way is in het sociaal-constructivistische beeld ontstaan uit de 

toenadering van politieke elites in Zuidoost-Azië, toen zij zich beseften dat 

samenwerking meer kon opleveren dan het najagen van hun eigenbelang. De 

gemeenschappelijke normen en waarden, gegoten in de ASEAN Way, fungeerden als een 

kader om de veiligheid van de lidstaten te garanderen en om als een formele wijze om 

contact te houden met elkaar. De ASEAN-leiders claimen soms dat normen zoals 

conflictvermijding en consensus typisch ‘Zuidoost-Aziatisch’ zijn. Zowel realisten als 

sociaal-constructivisten zien dat als een onplausibele verklaring. Haacke is van mening 

dat deze normen niet zozeer een cultural bias zijn, maar door ervaringen en ideeën van de 

politieke elite zijn ontstaan. De ASEAN Way is dus niet onveranderlijk, maar kan zich 

evolueren door de wil van de elite zelf.
43
 

Michael Leifer heeft hele andere ideeën over ASEAN. Volgens Leifer bestaat er 

niet zoiets romantisch als ‘Aziatisch broederschap’, maar neigen staten die geografisch 
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dicht bij elkaar liggen ertoe vaker met elkaar in conflict te raken dan dat ze zullen 

samenwerken. Vrijwillige samenwerking tussen staten komt alleen maar voor als er 

tastbare voordelen uit te halen zijn voor individuele lidstaten.
44
 Maleisië hoopte dat 

bedreigingen vanuit Indonesië beperkt zouden worden door ASEAN, terwijl Indonesië 

zijn leiderschapsrol gestalte kon geven binnen diezelfde organisatie. Singapore, dat zich 

na het einde van de konfrontasi voelde als ‘the nut between Malaysian and Indonesian 

arms of the nutcracker’
45
 zocht bescherming van een regionale organisatie, terwijl de 

Filippijnen hun Zuidoost-Aziatische identiteit gestalte konden geven en niet steeds de 

indruk wilden wekken een voorpost te zijn van de VS. Thailand wilde vooral uit 

veiligheidsoverwegingen een regionale organisatie oprichten.
46
  

Voor realisten zoals Weatherbee en Leifer druist internationale samenwerking van 

staten in tegen de anarchische natuur van het statenstelsel, omdat een staat niet kan 

vertrouwen op een ander om de veiligheid van zichzelf te kunnen garanderen – exact het 

tegenovergestelde van wat sociaal-constructivistische denkers beargumenteren. ASEAN 

(en overigens elke andere internationale organisatie) kan gezien worden als een 

dekmantel waaronder lidstaten hun eigenbelang proberen na te streven. Dit proberen zij 

te uiten als gemeenschappelijk beleid. Daarnaast zijn normen en waarden zoals non-

interventie in binnenlandse aangelegenheden en soevereiniteit geschikt middelen om het 

nationale beleid te legitimeren.
47
 

Nu ik de twee gangbare theorieën over ASEAN heb besproken, zal ik in het 

volgende hoofdstuk enkele voorbeelden geven over de ASEAN Way en de praktijk. We 

zullen hierbij zien dat deze normen en waarden behoorlijk onder druk werden gezet door 

regionale problemen. 
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Uitdagingen van de ASEAN Way 

De diplomatieke normen en waarden van ASEAN waren gegoten in een verdrag en zijn 

daarmee een formele code of conduct geworden. De toepassing van de ASEAN Way is 

gedurende het bestaan van de regionale organisatie echter behoorlijk uitgedaagd door 

regionale problemen. In dit hoofdstuk zullen enkele kwesties beknopt besproken worden 

die de ASEAN Way op een of andere manier onder zware druk hebben gezet. Ten eerste 

zal een intramurale kwestie aan bod komen: Oost-Timor, dat in 1975 werd geannexeerd 

door Indonesië en in 1999 onafhankelijk werd. In de tussentijd heeft de kwestie nooit 

formeel op de ASEAN-agenda gestaan, tot groot afgrijzen van 

mensenrechtenorganisaties.
48
 Daarnaast heeft Cambodja, een Zuidoost-Aziatische staat 

buiten ASEAN, de organisatie twintig jaar lang voor grote uitdagingen gesteld en 

gedwongen tot herbezinning van de gedragscode. Tenslotte zal kort worden ingegaan op 

de Aziatische financiële crisis van 1997, die het heersende optimisme over de snel 

groeiende economieën in Zuidoost-Azië de kop indrukte.  

 

Oost-Timor 

Het eiland Timor ligt in de Indonesische archipel en bestaat sinds 1913 uit twee delen: 

het westelijke gedeelte, dat in 1949 samen met de rest van Indonesië onafhankelijk werd 

van Nederland, en het oostelijk gedeelte, dat in november 1975 de onafhankelijkheid van 

Portugal uitriep. Oost-Timor kon echter maar kort genieten van haar onafhankelijkheid, 

want enkele dagen later voerde Indonesië een invasie uit op het eiland. In juli 1976 lijfde 

Soeharto Oost-Timor in als nieuwe provincie van Indonesië.
49
  

De annexatie van Oost-Timor baarde zorgen bij enkele ASEAN-lidstaten. 

Maleisië en Singapore zagen hun angst voor een agressief Indonesië met hernieuwde 

expansiedrift zoals onder Soekarno werkelijkheid worden, maar voerden geen druk op 

Soeharto uit. Deze beriep zich namelijk op het recht van non-interventie in binnenlandse 

aangelegenheden, een van de grondbeginselen van ASEAN. Alleen Singapore toonde 

zich indirect ontevreden met de situatie door in de Algemene Vergadering van de VN in 
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1975 zich te onthouden van stemming en in 1976 weg te blijven tijdens een stemming 

over een resolutie over de situatie in Oost-Timor (overigens zijn de twee resoluties wel 

aangenomen door de Algemene Vergadering).
50
 Vervolgens is de kwestie Oost-Timor, 

ondanks de internationale kritiek van bijvoorbeeld de VN, tot aan 1999 nooit meer 

officieel ter sprake gekomen binnen ASEAN. De ASEAN-lidstaten schaarden zich als 

een man achter Indonesië en bleven non-interventie als de norm zien. In Thailand en de 

Filippijnen lieten de regeringen onder grote druk van Indonesië zelfs niet toe dat NGO’s 

bijeenkomsten voor voorstanders van Oost-Timorese onafhankelijkheid organiseerden.
51
 

Ruim twintig jaar heeft er in het bergland van Oost-Timor een guerrillastrijd 

gewoed tussen Indonesische troepen en de communistische Gewapende Strijdkrachten 

voor Nationale Bevrijding van Oost-Timor (Forças Armadas de Libertçao de Timor 

Leste, FALINTIL) die niet altijd even zichtbaar was voor de internationale gemeenschap. 

In 1991 kwam hier een eind aan, toen een grote vreedzame demonstratie in de hoofdstad 

Dili werd onderbroken door Indonesische militairen die het vuur openden op de menigte. 

Enkele westerse journalisten waren aanwezig en maakten opnames van het drama, 

waardoor burgers over de hele wereld getuige konden zijn van de Santa Cruz massacre.
52
 

De discussie over de legitimiteit van de Indonesische annexatie van Oost-Timor werd 

weer aangezwengeld, maar de ASEAN-leiders bleven zich afzijdig houden, ‘still 

muttering the ASEAN mantra of noninterference.’
53
 

Pas na de val van Soeharto in 1998 kwam er verandering in de situatie. De nieuwe 

president Bacharuddin Jusuf Habibie stond toe dat er een referendum kwam onder 

toezicht van de VN, waarin de Oost-Timorese bevolking kon kiezen voor 

onafhankelijkheid van Indonesië. Toen de bevolking in augustus 1999 met 

overweldigende meerderheid koos voor deze optie, braken gewelddadige rellen uit tussen 

pro-Indonesische milities en FALINTIL. Naar schatting zijn er in twee maanden 1.400 

Timorese burgers gedood en honderdduizenden gevlucht naar West-Timor.
54
 De 

escalerende situatie dwong ASEAN een standpunt in te nemen om haar reputatie als 
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internationale organisatie niet langer te beschadigen, maar de leiders konden het niet eens 

worden over een gezamenlijke respons. Thailand en Maleisië echter kondigden 

individueel aan dat zij zouden deelnemen aan een peacekeeping-operatie indien de VN 

daartoe zou beslissen.
55
 President Habibie bezweek onder de zware druk van de VN om 

internationale troepen toe te laten in Oost-Timor en gaf toestemming tot “interventie”. 

Voor ASEAN-lidstaten was dit het signaal om in te kunnen grijpen en deel te kunnen 

nemen aan de Internationale Macht voor Oost-Timor (International Force for East 

Timor, INTERFET), de peacekeeping force onder leiding van Australië.  

 De ‘oude’ lidstaten van ASEAN, Maleisië, Singapore, Thailand en de Filippijnen, 

deden mee met de peacekeeping force als individuele staten, en niet onder de vlag van 

ASEAN. Er zijn verschillende redenen te vinden om hun deelname te verklaren. Ten 

eerste hadden president Habibie en minister van Buitenlandse Zaken Ali Alatas expliciet 

toestemming gegeven om buitenlandse troepen toe te laten op hun grondgebied. De 

operatie kon dus niet gezien worden als ongewilde interventie in binnenlandse 

aangelegenheden.
56
 Daarnaast vonden meerdere leiders het schadelijk voor de reputatie 

van ASEAN dat Australië de vredesmacht ging leiden. Dit betekende dat ASEAN het 

regionale probleem niet op eigen krachten kon oplossen, maar hulp nodig had van buiten 

Zuidoost-Azië. De vier ‘oude’ lidstaten werden hierdoor min of meer gedwongen om te 

participeren om de wereld te tonen dat ook binnen Zuidoost-Azië adequate hulp geboden 

kon worden. Tenslotte was de internationale reputatie van Indonesië al dusdanig 

beschadigd dat lidstaten vreesden dat die slechte reputatie invloed zou hebben op het 

aanzien van ASEAN in haar geheel.
57
  

 In deze case is te zien dat non-interventie ten koste van duizenden mensenlevens, 

maar ook ten koste van internationale reputatie zo lang mogelijk is nagestreefd door 

ASEAN. Deelname aan INTERFET was een omslagpunt: voor het eerst hadden ASEAN-

lidstaten een aandeel in een vredesmacht binnen Zuidoost-Azië zelf. De vraag blijft 

waarom het zover had moeten komen in Oost-Timor voordat het probleem ter sprake kon 

komen in ASEAN. De balans tussen het non-interventiebeginsel en het respecteren van 
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mensenrechten was in ieder geval gevaarlijk naar een kant doorgeslagen in deze kwestie, 

wat niet ten goede kwam aan het internationale aanzien van ASEAN. 

Cambodja  

De relatie tussen Cambodja en ASEAN was zeer problematisch en dit had de toetreding 

van Cambodja tot de organisatie lange tijd vertraagd. De basis van het probleem lag in de 

inval van Vietnam in 1979, waarbij de Rode Khmer werd verdreven uit Cambodja. 

Hoewel er daarmee een eind was gekomen aan het brute regime onder Pol Pot, kwam er 

een oorlog tussen de twee landen voor in de plaats. ASEAN reageerde snel en vaardigde 

een verklaring uit waarin ze de invasie sterk afkeurde en onmiddellijke terugtrekking van 

de Vietnamese troepen eiste. De onafhankelijkheid en soevereiniteit van Cambodja moest 

gerespecteerd worden. ASEAN had verwacht dat de Vietnamese leiders zich eerst zouden 

bezighouden met het herstel en de economische opbouw van hun door oorlog verwoeste 

land en waren verrast door de inval in Cambodja. Vietnams premier Pham Van Dong had 

immers enkele weken voor de invasie verzekerd dat hij de soevereiniteit en territoriale 

integriteit van elk land in Zuidoost-Azië zou respecteren.
58
 In plaats daarvan werd een 

pro-Vietnamees marionettenregime neergezet in Phnom Penh.  

ASEAN zag Vietnam met zijn ambities om een communistische Indochinese 

federatie op te richten als een reëel gevaar en voelde zich daarom genoodzaakt om 

actieve diplomatie te voeren. Met name Thailand was hier voorstander van, omdat ze 

Laos en Cambodja als bufferstaten zag tussen China en Vietnam. De actief gevoerde 

diplomatie van ASEAN had zijn uitwerking in de Algemene Vergadering van de VN: 

ASEAN bracht de interventie onder de aandacht van de internationale opinie en lobbyde 

succesvol in stemmingen voor VN-resoluties tegen de Vietnamese invasie. Uiteindelijk 

waren het de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad die ervoor zorgden dat er in 

1991 een VN-transitieregeling voor Cambodja tot stand kwam, maar de jarenlange inzet 

van ASEAN bezorgde ASEAN het predicaat ‘diplomatieke gemeenschap’.
59
 Kishore 

Mabuhbani roemt ASEAN om haar diplomatieke succes. Volgens hem zou de EU ‘wat 

diplomatie betreft bij de ASEAN in de leer moeten in plaats van andersom’.
60
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In 1993 werden democratische verkiezingen gehouden in Cambodja, die het 

Verenigde Nationale Front voor een Onafhankelijk, Neutraal, Vreedzaam en 

Samenwerkend Cambodja (Front Uni National pour un Cambodge Indépendent, Neutre, 

Pacifique et Coopératif, FUNCINPEC) onder leiding van prins Norodom Ranariddh won, 

gevolgd in de uitslagen door de Cambodjaanse Volkspartij van oud-premier Hun Sen. 

Onder druk van de VN deelde Ranariddh de macht met Hun Sen en werden beide 

mannen premier van Cambodja. Op deze manier hoopten ASEAN en VN dat aanhangers 

van de Volkspartij zich gedeisd zouden houden en de nieuwbakken democratie niet ten 

onder zou gaan aan geweldsuitbarstingen.
61
 

De fragiele coalitie tussen FUNCINPEC en de Volkspartij hield vier jaar stand. 

Cambodja was inmiddels kandidaat-lidstaat geworden voor ASEAN en zou in juli 1997 

toegelaten worden tot de organisatie. De realiteit haalde deze plannen echter in. Enkele 

weken voor de plechtigheden en een jaar voor de nieuwe verkiezingen sloegen 

aanhangers van Hun Sen toe en onstonden er geweldsuitbarstingen tegen FUNCINPEC. 

Ranariddh sloeg op de vlucht en in het noorden van Cambodja braken gevechten uit 

tussen zijn aanhangers en die van Hun Sen. De door de VN en ASEAN aangemoedigde 

coalitie was ten dode opgeschreven.  

ASEAN stond voor een dilemma. Kon de organisatie Cambodja nog wel toelaten 

en de recente gebeurtenissen min of meer negeren, of moest ASEAN actie ondernemen? 

De ASEAN-leiders kozen voor het laatste. Na een spoedberaad kwamen zij overeen dat 

‘in het licht van de ongelukkige omstandigheden die het resultaat zijn van het gebruik van 

geweld, de meest juiste handeling het uitstellen van de toelating van Cambodja in 

ASEAN tot een later tijdstip is.’
62
 Hiermee werd duidelijk een van de normen van 

ASEAN geschonden, namelijk dat binnenlandse aangelegenheden geen rol mogen spelen 

voor de toelating tot ASEAN, zoals dat wel het geval was bij Birma (waar in het 

volgende hoofdstuk dieper op in zal worden gegaan). Waarschijnlijk werd er ingegrepen 

omdat in het geval van een Cambodjaanse burgeroorlog het gevaar voor regionale 

instabiliteit te groot zou worden voor de meeste ASEAN-lidstaten. Daarnaast zou de 

                                                 
61
 Weatherbee, International relations in Southeast Asia, 27-28. 

62
 ‘Hun Sen claims no coup in Cambodia’, CNN, 10-7-1997, 

http://edition.cnn.com/WORLD/9707/10/Cambodia, geraadpleegd 3-3-2009. 



 31 

internationale reputatie ernstig beschadigd raken als ASEAN Cambodja zo kort na de 

geweldsuitbarstingen, die volop in het nieuws waren, zou toelaten.
63
 

In tegenstelling tot de kwestie Oost-Timor, was non-interventie in relatie tot de 

binnenlandse omstandigheden niet de norm wat betreft de toelating van Cambodja. De 

politieke rellen en het geweld in de grensregio’s vormden een directe bedreiging voor de 

stabiliteit van de regio en de angst voor het verlies van aanzien speelde een grote rol voor 

ASEAN. Deze case toont aan dat binnenlandse aangelegenheden wel een reden kunnen 

zijn om de handelswijze van ASEAN aan te passen. 

De crisis van 1997  

Vanaf de jaren zeventig groeiden de economieën van Zuidoost-Azië in rap tempo. Vooral 

Singapore, een van de vier ‘Aziatische tijgers’, boekte in dertig jaar tijd een gemiddelde 

economische groei van 8,6 procent per jaar kunnen boeken. Ook Maleisië, Thailand, 

Indonesië en de Filippijnen maakten in de jaren tachtig en begin jaren negentig een 

periode mee van sterke economische groei, terwijl de westerse wereld gedompeld was in 

een recessie.
64
 Zuidoost-Aziatische leiders waren positief en de internationale 

gemeenschap keek met bewondering naar de bloeiende economieën van de tijgers, die 

sterk exportgericht waren en met aantrekkelijke rentetarieven veel buitenlandse 

investeerders trokken. Schrijvers als Kishore Mabuhbani prezen het economisch wonder 

en waren zeer optimistisch over de toekomst van Zuidoost-Azië.
65
 

In 1997 kwam hier abrupt een einde aan. De Thaise baht maakte een duikvlucht 

nadat de regering de valuta had ontkoppeld van de Amerikaanse dollar. De crisis 

verspreidde zich over Azië: valuta daalden in waarde, beurzen sloten dagelijks af in de 

min en de buitenlandse investeerders vertrokken. De crisis raakte ASEAN ongekend 

hard. In Indonesië leidde de torenhoge inflatie tot gewelddadige rellen, waardoor 

president Soeharto na dertig jaar leiderschap af moest treden. De Thaise economie, waar 

de crisis was begonnen, stortte volledig in. ASEAN was op deze crisis onvoorbereid en 
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kon geen regionale oplossing bieden aan de lidstaten. Uiteindelijk greep het IMF in en 

bood het soelaas aan de zwaarst getroffen landen door middel van noodleningen, 

zogenaamde bailouts.
66
  

De institutionalisering van ASEAN stond in de jaren volgend op de crisis van 

1997 nadrukkelijk op de agenda. Op het financiële vlak werden bijvoorbeeld een ASEAN 

Investeringsgebied en een Ontwikkelingsfonds opgericht om grotere financiële 

samenwerking tussen de lidstaten te bewerkstelligen. Daarnaast werden in Hanoi en 

Vientiane actieplannen ondertekend om economische integratie, macro-economische en 

financiële samenwerking te bevorderen en om de ontwikkeling van wetenschap en 

technologie in Zuidoost-Azië te promoten.
67
 

De ASEAN-staten kozen voor hun eigen beleid in de financiële crisis, omdat er 

geen ASEAN-kader aanwezig was om deze te kunnen bedwingen. De vraag is dan 

natuurlijk wat de toegevoegde waarde is van een regionale organisatie, als het op geen 

enkele manier adequaat kan handelen bij een regionale crisis. De krach van 1997 toonde 

aan dat ASEAN meer geïnstitutionaliseerd moest worden om relevant te blijven.
68
 Dit 

staat haaks op de ASEAN Way, die onder andere soevereiniteit, informaliteit en bilateraal 

overleg onderschrijft. Soevereiniteit als norm heeft samenwerking echter dusdanig in de 

weg gestaan, dat er van effectief financieel beleid geen sprake kan zijn.  

De financiële crisis, grote politieke problemen en de uitbreiding van ASEAN: 

uitdagingen, waar ASEAN geen passende antwoorden voor kon vinden. De ASEAN Way 

had in veel gevallen beperkend gewerkt in het vinden van oplossingen. 
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3 BIRMA 

 

Een tragische geschiedenis 

Birma is sinds haar onafhankelijkheid geplaagd door coups, volksopstanden en 

gewelddadige excessen van haar regime. Bijna elke vorm van civil society is de kop 

ingedrukt door de junta. David Steinberg, auteur van het omvangrijke boek Burma: the 

state of Myanmar, heeft lange tijd in Birma doorgebracht en schrijft ‘[c]ivil society died 

[…]; perhaps, more accurately, it was murdered.’
69
  

 

Totstandkoming van de junta 

Als kolonie van Groot-Brittannië ontwikkelde Birma zich als een exporteur van rijst, 

hardhout en olie. Na de onafhankelijkheid in 1948 leek de toekomst voor Birma 

voorspoedig te lopen: dankzij de rijkdom aan grondstoffen, een op het Britse systeem 

gebaseerde rechtspraak en geletterdheid van de bevolking was Birma samen met 

Thailand en Zuid-Korea een van de meest veelbelovende onafhankelijke Aziatische 

staten.
70
 Tot 1962 was Birma inderdaad een democratie, maar de pas gevormde unie was 

fragiel door nationalistische opstanden van etnische minderheden zoals de Shan en de 

Karen. De regering deed pogingen om rust terug te brengen door in het parlementaire 

systeem een Kamer van Nationaliteiten op te richten, waarin etnische minderheden 

vertegenwoordigd waren.
71
  

 In 1958 vond de eerste militaire coup plaats, gevolgd door de coup in 1962 onder 

leiding van generaal Ne Win. De nieuwe machthebbers ontbonden met behulp van de 

tatmadaw, het Birmese leger, per direct het parlement, legden een verbod op politieke 

partijen op en ontzegden de rechten van etnische minderheden. De militaire leiders 

richtten de Burmese Socialistische Programma Partij (BSPP) op, die de enige legale 

politieke partij van Birma werd. Ook buitenlanders, die investeringen hadden gedaan in 

de Birmese economie, werden niet ontzien en moesten vertrekken. Met de 
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nationaliseringen van ongeveer 15.000 bedrijven, begon de BSPP met een programma 

om Birma om te vormen in een socialistische en autarkische staat, gepaard gaande met 

censuur en een door de junta gestuurde staatspers. De economie implodeerde vijf jaar na 

de nationaliseringen, maar herstelde zich tot midden jaren tachtig.
72
 

 Hoewel de junta elke vorm van oppositie met harde hand het zwijgen oplegde, 

bleven er twee groepen bestaan waarin tegengeluiden te horen waren: de boeddhistische 

monniken en studenten. In augustus en september 1988 ontstonden grootschalige en 

goedgeorganiseerde demonstraties in heel Birma, onder leiding van deze studenten en 

monniken. Tijdens deze opstanden werden naar verluid 3.000 demonstranten gedood 

door de tatmadaw. De demonstraties vonden plaats in een periode van economische 

malaise, die de BSPP dwong tot liberalisering van economie en persvrijheid. In de chaos 

die ontstond, deed Ne Win afstand van zijn voorzitterschap van de BSPP. Een kleine 

revolutie vond plaats in Birma: monniken namen binnen enkele maanden lokale 

overheidsfuncties over van de BSPP (ook om plunderingen en verdere chaos te 

voorkomen), het volk eiste vrije verkiezingen en overal werden in korte tijd weer 

studentenverenigingen opgericht, die voorheen verboden waren. De tijdelijke opleving 

hield maar kort stand. Op 18 september 1988 grepen generaal Saw Maung en de zijnen de 

macht en herstelden zij het militaire regime.
73
 

  Weliswaar onder een andere naam, de Staatsraad voor Herstelling van Recht en 

Orde (State Law and Order Restoration Council, SLORC), en met een andere leider, 

bleven de militairen toch aan de macht in Birma. De mensenrechtensituatie, die onder de 

BSPP al dubieus was, werd onder de SLORC verpulverd. In 1990 schreef de junta 

verkiezingen uit, die met grote meerderheid werd gewonnen door de Nationale Liga voor 

Democratie (National League for Democracy, NLD) van Aung San Suu Kyi. De SLORC 

weigerde deze overwinning te erkennen, the lady bleef in huisarrest, maar westerse 

landen reageerden woedend op deze flagrante inbreuk op democratische processen.  
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Birma en de westerse wereld 

In de loop der jaren is Birma een pariastaat geworden, verafschuwd en geïsoleerd door 

westerse landen vanwege het regime en de mensenrechtensituatie. Amnesty International 

spreekt in het Jaarboek 2007 over ‘stelselmatige schendingen van het international 

humanitair recht en mensenrechtenwetgeving die neerkwamen op misdaden tegen de 

menselijkheid.’ Vooral etnische minderheden moeten het ontgelden van de junta.
74
 

Opstandige etnische minderheden worden door de tatmadaw met geweld onderdrukt, 

waarbij vrouwen het slachtoffer zijn van systematische verkrachtingen. Ook 

(voornamelijk vaderloze) kinderen zijn het slachtoffer van de SPDC omdat ze 

dwangarbeid moeten verrichten, of wanneer zij worden geronseld, dan wel worden 

gedwongen om mee te vechten in de tatmadaw. De vrijheid van meningsuiting is 

nagenoeg niet aanwezig en wordt met harde hand neergeslagen.
75
 Een recent voorbeeld 

zijn de door monniken georganiseerde vreedzame demonstraties van september 2007 naar 

aanleiding van gestegen brandstofprijzen, waarbij zeker negen doden vielen in Rangoon, 

waaronder een Japanse journalist. Volgens de junta was het schieten op demonstranten 

noodzakelijk omdat ze de politie hadden aangevallen.
76
 

Vooral de VS ageert fel tegen het regime en is tot tal van diplomatieke acties 

overgegaan, zoals het terugtrekken van de ambassadeur (deze werd vervangen door een 

zaakgelastigde) en het onderhouden van contact met Aung San Suu Kyi. Daarnaast 

krijgen regimeleden en hun familie geen visa voor de VS, is er een wapenembargo 

uitgeroepen en zijn economische sancties tegen Birma getroffen.
77
 Ook na toetreding van 

Birma tot ASEAN in 1997 (waar ik in een later hoofdstuk dieper op in zal gaan) bleef de 

relatie tussen de VS en Birma vijandig. President George W. Bush noemde het beleid van 

de junta, waarvan de naam inmiddels was veranderd in de Staatsraad voor Vrede en 
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Ontwikkeling (State Peace and Development Council, SPDC), vijandig aan de belangen 

van de VS en een bedreiging voor nationale veiligheid en buitenlands beleid van de VS.
78
  

Naast de VS hebben Zuid-Korea, Japan, Australië, Canada en de EU economische 

sancties en wapenembargo’s opgelegd aan Birma. De EU en de VS hebben ook hun 

humanitaire hulp aan Birma opgeschort, omdat NGO’s nauwelijks toegang krijgen tot het 

land. NGO’s zelf voeren ook campagne om westerse burgers te ontmoedigen 

investeringen te doen in Birma of er op vakantie te gaan. Omdat export naar westerse 

landen door de economische sancties sterk is teruggelopen, er nauwelijks buitenlandse 

investeringen worden gedaan en er tegelijkertijd weinig hulp wordt geboden aan de 

Birmese bevolking, raakt Birma steeds meer in een internationaal isolement. De ‘rijstkom 

van Azië’ is nu, op Laos na, het meest onderontwikkelde land van Zuidoost-Azië.
79
 

De VN doet nog wel verwoede pogingen om het isolement van Birma te 

doorbreken door het aanstellen van een speciale gezant, Ibrahim Gambari, en een speciale 

rapporteur voor mensenrechten, Tomas Ojea Quintana. De missie van Gambari is zeer 

recentelijk ten einde gekomen, met zijn laatste bezoek aan Birma in februari 2009. Zijn 

taak was onder meer om te controleren of Birma VN-resoluties implementeerde en om de 

dialoog aan te gaan met de SPDC. In zijn laatste vierdaagse reis naar Birma, bezocht 

Gambari Aung San Suu Kyi, die nog steeds pleitte voor vrijlating van duizenden 

dissidenten en het opvoeren van druk van de VN op de junta. Tekenend voor Gambari’s 

periode als speciale gezant was het feit dat generaal Than Shwe, de allerhoogste in rang 

van de SPDC, niet beschikbaar was voor een laatste gesprek met Gambari.
80
  

Diplomatie boven sancties, een rol voor ASEAN? 

Hoewel Gambari zei dat hij goede gesprekken had gevoerd, kan niet geconcludeerd 

worden dat de VN grote successen heeft geboekt met het aanstellen van de speciale 

gezant. Pogingen om een structurele dialoog aan te gaan over vrijlating van the lady, 

toelaten van de oppositie, staatshervorming en mensenrechten, mislukten omdat de junta 
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eist dat de sancties worden opgeheven voordat er over hervormingen gesproken kan 

worden – juist het omgekeerde van wat de VS en de EU willen. Voormalig Amerikaanse 

onderminister van Buitenlandse Zaken Nicholas Burns was zeer helder over de positie 

van de VS: ‘[T]he United Nations should quicken the pace of its diplomacy. As part of 

this effort, the United States will continue to target regime leaders and their cronies with 

sanctions. President Bush has promised that our country will continue to pressure the 

Burmese dictators to ensure that there is no return to business as usual.’
81
  

De diplomatieke pogingen van de VN werpen blijkbaar weinig vruchten af, maar 

het is ook de vraag in hoeverre de sancties en lobby’s van westerse staten en NGO’s 

bijdragen aan democratisering van Birma en het welzijn van de Birmese burgers. Een 

Amerikaanse diplomaat noemde het toepassen van sancties ‘kippensoepdiplomatie’: je 

voelt je beter als je het gebruikt, maar zal weinig bijdragen aan een echte oplossing.
82
 Het 

gebruik van sancties heeft de SPDC geenszins aan het wankelen gebracht, want wapens 

en geld komen nog steeds binnen via India en China, die Birma steunen vanwege de 

strategische ligging. Steeds meer mensenrechtenspecialisten, publicisten en ook 

Birmakenners zijn van mening dat economische en militaire boycots niets uithalen tegen 

de junta. Volgens Mabubani zou de isolatiepolitiek van de VS en EU niets bereikt hebben 

en moeten westerse landen een pragmatische aanpak gebruiken door met de Birmese 

samenleving in contact te komen.
83
 De algemene toon van de critici is dat een al te rigide 

omgang met de SPDC en het stug vasthouden van principes negatieve gevolgen zal 

hebben voor de veiligheid van de bevolking. Als de sancties door de gehele internationale 

gemeenschap toegepast werden, zouden deze succesvol kunnen zijn in het doorbreken 

van de impasse, maar aangezien India en China daar niet aan mee doen en dit in de 

toekomst ook praktisch onmogelijk zal zijn, is de isolatietactiek mislukt.
84
  

Nu isolatie door boycots en sancties geen effect lijkt te hebben, wijzen alle 

vingers dezelfde kant op als het gaat om de aanpak met Birma: ASEAN. De organisatie, 

waar Birma sinds 1997 deel van uitmaakt, is een belangrijke schakel in de dialoog tussen 
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Birma, de westerse landen en de Aziatische grootmachten India en China. ASEAN zelf is 

ook gebaat bij staatshervormingen, aangezien vooral het noorden van Thailand en Laos in 

het grensgebied bij Birma (de ‘gouden driehoek’) te kampen hebben met mensen- en 

drugshandel. Daarnaast is het lidmaatschap van Birma steeds meer een smet op de 

internationale reputatie van ASEAN. De geheimzinnigheid die generaal Than Shwe 

omringt, zijn sporadische optredens in het openbaar en zijn uitstraling van 

onschendbaarheid en isolatie laten zich makkelijke vergelijken met Kim Jong-Il van 

Noord-Korea.
85
  

ASEAN is er beducht voor om een Tweede Noord-Korea in hun midden te 

hebben, maar heeft zich in een moeilijke positie gewrongen: enerzijds is de situatie in 

Birma schadelijk voor het imago van ASEAN en voor de veiligheid van sommige 

lidstaten, anderzijds werpen de ASEAN Way en de norm van non-interventie een barrière 

op om een structurele dialoog aan te gaan met de SPDC. Hoeveel non-interventie 

betekent voor de meeste lidstaten, zullen we zien in het volgende hoofdstuk. Aanpassing 

van de normen, zoals het toepassen van flexible engagement, werd door het grote deel 

van de lidstaten afgewezen in een periode waarin de organisatie duidelijk behoefte had 

aan een oplossing voor de uitdagingen waar ze voor stond.  
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ASEAN en Birma 

 

Tot op heden heeft ASEAN grote moeite om een consistent beleid te voeren over en met 

Birma. De druk van de internationale gemeenschap en met name van de VS om een 

duidelijk standpunt in te nemen, neemt echter toe, zoals we hebben kunnen zien in het 

vorige hoofdstuk. Om de ontwikkeling van de betrekkingen tussen ASEAN en Birma 

beter te kunnen begrijpen, zal in dit hoofdstuk ingegaan worden op de toetreding van 

Birma en de problemen die ze met zich meebracht. 

De toetreding van Birma: constructive engagement 

Na de machtsgreep van de BSPP in 1962, verkeerde Birma in relatieve isolatie van 

ASEAN. Het lidmaatschap van de NAM benadrukte de onafhankelijke positie die de 

junta wilde innemen. Eind jaren tachtig kwam hier verandering in. De vreedzame 

demonstraties die met harde en bloedige hand werden neergeslagen door de tatmadaw  in 

1988 werden breed uitgemeten in de westerse pers en veroorzaakten grote afschuw en 

afkeurende reacties van de internationale gemeenschap. De rellen hadden Birma grote 

schade berokkend en dwongen het regime tot het inslaan van een nieuwe weg. Het 

lidmaatschap van ASEAN was een alternatief voor afhankelijkheid van China alleen en 

zou Birma en het regime een meer legitiem gezicht kunnen geven in de internationale 

gemeenschap.
86
  

 Ook ASEAN had de volksopstand van 1988 met argwaan aanschouwd. Birma 

was een bron van onrust, die over kon slaan naar de rest van het continent. Vooral 

Thailand was hier niet gerust op. De twee staten hebben een lange vijandige geschiedenis 

waarbij territoriale geschillen tot op heden nog niet zijn beslecht.
87
 Daarnaast heeft Birma 

de twijfelachtige eer de grootste opiumproducent ter wereld te zijn en is het een groot 

leverancier van heroïne en amfetaminen. Ook is de verspreiding van HIV en AIDS een 

groot gevaar voor Birma en haar buurlanden. Door het grootschalige drugsgebruik met 

vuile naalden in de ‘gouden driehoek’, is de kans op besmetting zeer groot.
88
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 In 1994 werd binnen ASEAN constructive engagement formeel aangenomen als 

officieel beleid om de relatie met Birma te reguleren. Constructive engagement is de term 

die de VS en Groot-Brittannië hadden gebruikt in de jaren tachtig, ten tijde van president 

Reagan en premier Thatcher, om de betrekkingen met het Zuid-Afrikaanse 

apartheidsregime te beschrijven. Zonder harde sanctionering, maar met bilateraal overleg 

probeerden zij de Zuid-Afrikaanse leiders ervan te overtuigen dat hervormingen nodig 

waren in het land, om uiteindelijk de afschaffing van apartheid te bewerkstelligen.
89
 Ook 

ASEAN probeerde door middel van constructive engagement een dialoog aan te gaan met 

de Birmese junta. In lijn met de ASEAN-normen en -waarden, bestond constructive 

engagement niet uit het openlijk bekritiseren van de junta, maar uit bilateraal overleg 

achter gesloten deuren om de samenwerking te bevorderen en de junta langzaam de kant 

op te sturen van hervormingen. Integratie, zo werd beargumenteerd, was beter dan 

isolatie. 

In hetzelfde jaar dat constructive engagement een deel werd van ASEAN-beleid, 

werd Birma ook uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering van ministers. In rap 

tempo werd Birma geïntegreerd in ASEAN-processen: in 1995 ondertekende Birma de 

TAC, daarmee de ASEAN Way onderschrijvend, en was Than Shwe aanwezig op de 

ASEAN-top in Bangkok. Daar werd besloten dat integratie van de tien Zuidoost-

Aziatische staten in ASEAN prioriteit zou krijgen. Cambodja, Laos en Birma ontvingen 

in 1996 de waarnemersstatus en de twee laatste staten traden toe tot ASEAN in 1997 (de 

toelating van Cambodja werd uitgesteld vanwege de staatsgreep van Hun Sen, wat al 

uitgebreid beschreven is in een eerder hoofdstuk).
90
 

De drijvende krachten achter de spoedige toetredingen waren Indonesië en 

Maleisië. Met name de Maleisische premier Mahathir bin Mohamad was een fervent 

voorstander van toelating van alle Zuidoost-Aziatische staten. Met zijn ‘regionaal 

nationalisme’ hoopte hij op een sterk Aziatisch blok dat als contragewicht kon dienen 

tegen westerse landen, die hij met argusogen volgde. Constructive engagement was voor 
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hem een aanleiding om uitvoerige gesprekken te voeren met Than Shwe, waardoor hij 

van Weatherbee het stempel ‘de beste vriend van de junta’ ontving.
91
  

Naast de wens van Mahathir om een grote Aziatische organisatie te vormen, 

waren er meer argumenten om Birma toe te laten. De mogelijke regionale instabiliteit 

door drugshandel en territoriale disputen met Thailand, zijn al genoemd. Daarnaast zou 

isolatie van Birma kunnen leiden tot grotere toenadering tot China, wat de gewenste 

staatshervormingen in gevaar zou kunnen brengen aangezien China de junta financieel en 

moreel ondersteunt. Than Shwe had bovendien laten weten dat Birma gemakkelijk kon 

voldoen aan de toelatingseisen: het ondertekenen van alle ASEAN-verdragen (waarvan 

de TAC al was ondertekend); diplomatieke posten in alle lidstaten; het betalen van 

contributie en meewerken aan een Aziatische vrijhandelszone. Impliciet bedoelde hij dat 

de binnenlandse politieke aangelegenheden geen issue waren voor een toelating tot 

ASEAN.
92
 Ten slotte zouden de irritaties van Mahathir over de bemoeienissen van de 

Amerikaanse regering-Clinton zo hoog opgelopen zijn, dat hij een ferm anti-VS 

standpunt innam en vaart zette achter de toelating van Birma.
93
 

Flexible engagement, een Thais initiatief 

De verwoede pogingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine 

Albright, om de toelating van Birma te blokkeren waren vergeefs. In brieven aan 

regeringsleiders van de ASEAN-lidstaten drong ze er op aan dat Birma niet beloond 

mocht worden met lidmaatschap in ‘one of the most prestigious and important pan-Asian 

organisations’.
94
 Haar oproep vond gehoor in Thailand en de Filippijnen, die van alle 

ASEAN-staten het meest gevoelig bleken te zijn voor mensenrechtenschendingen. Voor 

Thailand bleek het strategische argument uiteindelijk te prevaleren boven het 

mensenrechtenargument – territoriale geschillen met Birma konden nu ook in ASEAN-

verband gebracht worden. De Filippijnen bleven echter sceptisch over Birma, maar 

Soeharto zou hen de positie van secretaris-generaal van ASEAN hebben aangeboden in 

ruil voor een positieve stem over de toelating van Birma.
95
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Aldus geschiedde: Birma werd samen met Laos lid van ASEAN in 1997. De 

eerdere tegenstanders Thailand en Filippijnen vonden desondanks dat hervormingen 

binnen ASEAN nodig waren om de toekomst positief in te gaan. Naast de vergroting met 

twee nieuwe lidstaten, stond ASEAN voor verschillende uitdagingen, die in het eerste 

hoofdstuk zijn beschreven. De stilzwijgende afwijzende houding van Thailand en de 

Filippijnen ten opzichte van Birma stond in schril contrast met de openlijke kritiek op de 

staatsgreep in Cambodja, dat daardoor het lidmaatschap van ASEAN misliep.  

De Thaise minister van Buitenlandse Zaken Surin Pitsuwan deed in 1998 daarom 

een gewaagd voorstel aan de ASEAN-leiders. Hij stelde een beleid van flexible 

engagement voor om constructive engagement te vervangen: in plaats van de geheime, 

bilaterale overleggen tussen regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken, moest 

het binnen ASEAN mogelijk zijn om openlijk en gezamenlijk te discussiëren over de 

binnenlandse politiek van lidstaten, als deze regionale consequenties kunnen hebben. Zo 

zou ASEAN adequater kunnen reageren op regionale problemen en werd de organisatie 

transparanter.
96
 Een directe aanleiding voor dit voorstel was de crisis van 1997, waarbij 

ASEAN geen gecoördineerd beleid volgde en elk land zijn eigen oplossingen wilde 

vinden voor de problemen die ontstaan waren door de crisis. 

Elke lidstaat behalve de Filippijnen wees flexible engagement af. Het was in 

tegenstrijd met quiet diplomacy, openlijke kritiek op elkaar werd mogelijk gemaakt en 

bovenal werd de norm van non-interventie getart. Non-interventie, werd als verklaring 

voor de afwijzing gegeven, mocht niet verward worden met onverschilligheid. Daarnaast 

waren met name Maleisië en Singapore van mening dat het niet de bedoeling was dat 

bilaterale problemen opgelost moesten worden in ASEAN-verband, impliciet verwijzend 

naar grensconflicten tussen Birma en Thailand.
97
 Wellicht zagen de Singaporese en 

Maleisische leiders flexible engagement ook als een aantasting van hun eigen autoritaire 

staten: het nieuwe beleid behelsde immers transparantie en openlijke kritiek. Dit kon de 

de deur open zetten voor meer democratische geluiden en ondermijning van hun eigen, 

‘Aziatische’ manier van besturen. 
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Wat de verschillende redenen van afwijzing ook mogen zijn, het besluit om op 

oude voet door te gaan, toont aan dat de norm van non-interventie en soevereiniteit 

onaantastbaar was. Zelfs in tijden van crisis besloot ASEAN met meerderheid van 

stemmen er niet van af te wijken. Hoewel flexible engagement de prullenbak in ging, was 

het echter niet te voorkomen dat voorstanders Thailand en de Filippijnen wel een vorm 

van flexible engagement gingen toepassen in nationaal beleid. Als compromis werd 

daarom wel een beleid van enhanced interaction goedgekeurd, dat in principe hetzelfde 

inhield als flexible engagement, maar niet onder het ASEAN-beleid viel. Het stond 

lidstaten min of meer vrij om hier gebruik van te maken, zonder ASEAN er officieel bij 

te moeten betrekken. Het was minister Surin dus niet gelukt om het ASEAN-beleid te 

veranderen, maar hij toonde zich ook tevreden met enhanced interaction, omdat dit naar 

zijn mening ook toeliet om openlijk te spreken over binnenlands beleid van de andere 

lidstaten.
98
 

Openlijke kritiek op Birma 

Hoewel de ASEAN-leiders enhanced interaction hadden goedgekeurd, bleef constructive 

engagement de norm met betrekking tot de omgang met Birma, ook nu ze lid was van 

ASEAN. Het is echter de vraag wat constructive engagement heeft opgeleverd. De 

uiteindelijke bedoeling van het beleid was om de junta door middel van bilaterale 

gesprekken achter gesloten deuren geleidelijk tot staatshervormingen over te halen. 

Behalve het feit dat de SLORC in 1997 werd vervangen door de SPDC – wat niets meer 

was dan een naamsverandering – heeft dat beleid geen opzienbarende resultaten geboekt. 

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden: constructive engagement heeft 

voornamelijk winst op de korte termijn behaald, zoals het in de loop der jaren vrijlaten 

van enkele politieke gevangenen. Politieke hervormingen en veranderingen op de lange 

termijn zijn in de praktijk van constructive engagement niet voorgekomen.
99
 

 ASEAN moest erkennen dat constructive engagement had gefaald en kon 

tegelijkertijd de signalen van de internationale gemeenschap over Birma niet langer naast 

zich neerleggen. Een treffend voorbeeld is dat de Algemene Vergadering van de VN 

sinds 1991 tot op heden jaarlijks een resolutie over de (mensenrechten)situatie in Birma 
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zonder stemming aanneemt.
100

 Daarnaast is de eerder genoemde druk vanuit VN, VS en 

EU ook niet onopgemerkt gebleven. In 2003 bevatte het afsluitend communiqué van de 

ASEAN-Vergadering van Ministers een verrassend duidelijk bericht aan de Birmese 

junta. Naar aanleiding van rellen tussen de NLD en tatmadaw en het opsluiten van Aung 

San Suu Kyi in mei van dat jaar, verzochten de ASEAN-ministers van Buitenlandse 

Zaken Birma de pogingen tot verzoening en dialoog tussen de strijdende partijen weer op 

te pakken om op een vreedzame manier over te gaan naar democratisering.
101

  

 Het was de eerste keer dat er in een officieel bericht van de ministers van 

Buitenlandse Zaken zulke klare taal werd geuit over de situatie in Birma. In navolging 

van de VN, wordt sindsdien een soortgelijke verklaring over Birma jaarlijks herhaald in 

het eindcommuniqué van de Vergadering van Ministers, sinds 2005 onder het aparte 

kopje ‘developments in Myanmar’ en eindigend met de frase: ‘[I]n this regard ASEAN 

would remain constructively engaged as required.’
102

 De openlijke en duidelijke kritiek is 

een stap in de richting van een actievere houding naar Birma toe, maar de afsluitende zin 

toont aan dat constructive engagement, ondanks het gebrek aan goede resultaten, de 

belangrijkste manier blijft om de betrekkingen met Birma te omkaderen.  
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Diplomatieke problemen tussen Birma en ASEAN 

 

In de ruim tien jaar dat het lid is van ASEAN, heeft Birma voor grote diplomatieke rellen 

gezorgd. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, is de relatie tussen ASEAN en 

Birma ambigu. Na lange tijd durft ASEAN wel openlijk uit te spreken dat de junta actie 

moet ondernemen om democratiseringsprocessen te initiëren, maar verder is er geen 

sprake van actief ingrijpen. In dit hoofdstuk worden drie voorbeelden gegeven waarbij 

Birma problemen veroorzaakte voor het aanzien van ASEAN in de internationale 

gemeenschap en de manier waarop ASEAN het hoofd kon bieden aan deze problemen. 

Voorzitterschap ASEAN 

Elke lidstaat van ASEAN krijgt op een gegeven moment de prestigieuze taak toegewezen 

om het voorzitterschap op zich te nemen. Daarbij is de betreffende lidstaat 

verantwoordelijk voor de jaarlijkse top van staats- en regeringshoofden, de vergadering 

van de ministers van Buitenlandse Zaken en de vaste commissies van ASEAN. De 

internationale gemeenschap hield in 2005 haar adem in toen het voorzitterschap van Laos 

tegen het einde liep en Maleisië aan de beurt was: de functie rouleert op alfabetische 

volgorde en dat betekende dat Birma, ofwel Myanmar, de volgende voorzitter mocht zijn.  

 Het mag vanwege de jarenlange en consequent vijandelijke houding van de EU en 

de VS tegenover Birma dan ook geen verrassing heten toen deze twee westerse machten 

het voorzitterschap van Birma openlijk afkeurden. Zowel de EU als de VS dreigde 

topontmoetingen met ASEAN, zoals het Regionale Forum, te boycotten als Birma 

voorzitter zou worden zonder duidelijke vooruitgang te boeken in de 

mensenrechtensituatie. Ook zou ASEAN niet meer welkom zijn voor overleg in de EU. 

In plaats daarvan zouden bilaterale betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen meer 

aangehaald worden, waarbij de organisatie zelf op de achtergrond zal worden 

gehouden.
103

 

 Birma kon dus mogelijk een groot diplomatiek probleem veroorzaken als ze het 

voorzitterschap zou bekleden, dat veel ASEAN-leden niet onberoerd liet. Het dilemma 
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was groot: enerzijds was het internationale prestige van ASEAN in gevaar door Birma, 

anderzijds moest Birma worden beschouwd als een volwaardig lid, dat zonder aan 

bijzondere voorwaarden te voldoen voorzitter kon worden van ASEAN. Het leek er 

echter op dat de SPDC niet ging buigen voor de westerse druk. Het voorzitterschap van 

ASEAN verleende het regime meer legitimiteit en gaf Birma de kans om een  rol te 

spelen op internationaal niveau. De Birmese minister van Buitenlandse Zaken, Nyan 

Win, sprak op de Aziatisch-Afrikaanse topontmoeting in april 2005 uit dat het 

voorzitterschap van ASEAN een interne gelegenheid was en dat hij niet zou bezwijken 

onder buitenlandse druk. Daarnaast haalde generaal Than Shwe in zijn toespraak op de 

top aan dat hij niet van plan was om de mensenrechtensituatie te verbeteren: ‘[P]olitical 

freedom without commensurate economic development and human security does not 

meet fully the aspirations of our peoples for a fairer and more equitable world.’
104

 

 Binnen ASEAN rommelde het over deze kwestie en de lidstaten konden het niet 

eens worden over een gezamenlijke oplossing. Singapore, Maleisië, Thailand en de 

Filippijnen waren de grootste tegenstanders van het Birmese voorzitterschap (hoewel 

Filippijnse president Gloria Arroyo zich later neutraler opstelde vanwege het feit dat de 

Filippijnen het voorzitterschap mochten bekleden indien Birma zich terugtrok), terwijl de 

nieuwste lidstaten Vietnam, Laos en Cambodja van mening waren dat het non-

interventieprincipe in acht gehouden moest worden – de autoritaire regimes in deze staten 

hadden immers zelf het meeste baat bij een strikte interpretatie van non-interventie.
105

  

Het overleg over het voorzittersprobleem tussen de ASEAN-lidstaten vond, zoals 

het de ASEAN Way betaamt, achter gesloten deuren plaats tijdens de jaarlijkse 

Vergadering van Ministers in juli 2005 te Laos. In het eindcommuniqué van de top is de 

uitkomst te lezen: minister Nyan Win had meegedeeld dat het geplande voorzitterschap 

van Birma geen doorgang zou vinden, omdat de regering prioriteit wilde geven aan 

binnenlandse hervormingen.
106

 Volgens de verklaring is de beslissing geheel de vrije 
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keuze geweest van de junta, maar het is zeer aannemelijk dat de druk vanuit de 

tegenstanders binnen ASEAN en de internationale dreigementen een rol hebben gespeeld. 

In ieder geval was een diplomatieke crisis afgewend en kon ASEAN opgelucht adem 

halen. Door critici van het Birmese regime werd het opgeven van het voorzitterschap 

gezien als een grote overwinning, omdat de junta voor het eerst was bezweken onder de 

zware buitenlandse druk. Ook de EU en VS reageerden positief, maar volgens een 

woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stond Birma nog 

ver van het doel van vreedzame democratisering af.
107

  

Demonstraties en rellen 

In september 2007 kwamen Birma en haar junta weer internationaal in het nieuws door 

grootschalige demonstraties onder de bevolking, de grootste sinds de volksopstanden in 

1988. Naar aanleiding van stijgende brandstofprijzen, begonnen boeddhistische 

monniken, die onder zowel burgers als onder het regime hoog in aanzien staan, half 

augustus de straat op te gaan om te protesteren tegen de junta. Birmese burgers voelden 

zich aangemoedigd door het protest van de geestelijken en geleidelijk verspreidden de 

vreedzame marsen zich over het hele land. De dreiging van militairen en politieagenten in 

burger bleef echter aanwezig, waardoor protestmarsen vaak maar enkele minuten 

duurden. In september verschenen duizend monniken in een demonstratie in Rangoon, 

waarbij een keten van burgers hen omringde en hen afschermde van de tatmadaw.
108

 

 Op het hoogtepunt van de demonstraties eind september kwamen dertigduizend 

demonstranten bijeen, in Mandalay en Rangoon. De junta greep in en maakte met geweld 

een einde aan de marsen. Duizenden monniken werden gearresteerd en er waren minstens 

negen doden gevallen door het gewelddadige optreden van de tatmadaw. Onder de 

slachtoffers was ook een Japanse journalist, die verslag deed van de demonstraties in 

Birma.
109

 Binnen enkele dagen was de rust wedergekeerd in Birma, maar de incidenten 

waren niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de internationale pers en gemeenschap. 
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Dankzij internet waren beelden van de onlusten – waaronder schokkende foto’s van een 

militair die zijn geweer richt op de omgekomen Japanse journalist – in rap tempo over de 

hele wereld gegaan. Via chatprogramma’s en weblogs van ooggetuigen was het nieuws 

over de demonstraties bij internationale gevestigde media beland.
110

 

 Naast grote verontwaardiging over de hele wereld, heeft het ingrijpen van de 

Birmese junta ook ophef veroorzaakt in diplomatieke zin. Vanuit vrijwel de gehele 

internationale gemeenschap kwamen officiële afkeurende reacties op de onlusten. 

Allereerst had de Japanse regering gedreigd om de ontwikkelingshulp aan Birma op te 

schorten vanwege de dood van de journalist. Een harde beslissing van de Japanse 

regering is echter uiteindelijk uitgebleven.
111

 De EU en de VS hebben een gezamenlijke 

verklaring uitgegeven, waarin zij het gewelddadige optreden van de junta sterk afkeuren 

en veroordelen. President Bush had daarnaast aangekondigd Birma nog strengere sancties 

op te leggen.
112

  

 Voor ASEAN was het in deze situatie praktisch onmogelijk geworden om het 

non-interventiebeginsel toe te passen. De rellen waren overal in de wereld breed 

uitgemeten in de media en het optreden van de SPDC was veroordeeld door een groot 

aantal regeringsleiders. Om de rellen dan naast zich neer te leggen onder het mom van 

non-interventie in binnenlandse aangelegenheden, zou een diplomatieke blamage zijn. 

Daarom verscheen er op 27 september een officieel ASEAN-standpunt, begeleid door een 

brief van premier Lee Hsien Loong van Singapore, de voorzitter van ASEAN, gericht aan 

Than Shwe. Hierin werd aangegeven dat ASEAN met verbijstering en walging kennis 

had genomen van het geweld tegen de Birmese burgers. De ministers van Buitenlandse 

Zaken maakten zich daarnaast ernstig zorgen over de gevolgen die de situatie in Birma 

kon hebben voor de reputatie en geloofwaardigheid van ASEAN.
113
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 De toon van de brief en verklaring is ongekend doortastend voor ASEAN. Er 

mocht naar de internationale gemeenschap toe geen twijfel bestaan over het ASEAN-

standpunt, dat net zoals haar meeste andere verklaringen afkeurend van aard was. Met het 

officiële standpunt over Birma waren de problemen echter nog niet de wereld uit. 

ASEAN moest nu gaan bedenken hoe ze eind 2007 moest omgaan met het gezamenlijk 

ondertekenen van het ASEAN Handvest, dat een speciale mensenrechtenparagraaf 

bevatte. 

Het ASEAN Handvest 

ASEAN had sinds haar oprichting in 1967 nooit verdragen opgesteld die harde afspraken 

over welk onderwerp dan ook hebben vastgelegd. Vaker waren het intentieverklaringen, 

communiqués en verdragen die op geen enkele wijze bindend waren voor de lidstaten, 

omdat er geen geïnstitutionaliseerde kaders en middelen bestonden om het nakomen van 

deze afspraken af te dwingen. Na de financiële crisis van 1997 werd er echter een 

voorzichtig begin gemaakt met institutionalisering van ASEAN, voornamelijk op 

financieel gebied (zie het hoofdstuk ‘De crisis van 1997’). In 2005 werd tijdens de 

ASEAN-top in Kuala Lumpur een nog ambitieuzer besluit genomen: om het veertigjarige 

bestaan van ASEAN te bekronen, hadden de regeringsleiders van de lidstaten besloten 

om een ASEAN Handvest op te stellen en in 2007 te ondertekenen. Het handvest zou alle 

bestaande verdragen en verklaringen van ASEAN nogmaals bevestigen en in één 

juridische vorm gieten.
114

 

Het idee om een handvest te ondertekenen dat juridisch bindend was en van 

ASEAN een rechtspersoon zou maken, was al baanbrekend, maar daarnaast bevatte het 

handvest een voor ASEAN totaal nieuwe doelstellingen. Democratie, good governance, 

de rechtstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden behoorden nu ook tot het 

gedachtegoed van ASEAN. Met het ondertekenen en ratificeren van het handvest zou een 

speciaal mensenrechtenorgaan opgericht worden, dat de situatie in alle lidstaten scherp in 

de gaten zou houden. In het geval van mensenrechtenschendingen, moeten de 

regeringsleiders van de andere lidstaten overgaan op passende maatregelen.
115

 Binnen 
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ASEAN werd het handvest gezien als een grote stap voorwaarts en een mijlpaal in de 

geschiedenis van ASEAN, maar critici zagen het als de zoveelste mooie verklaring 

zonder daadkracht. Het nobele streven om mensenrechtenschendingen aan te pakken, 

staat haaks op het in het handvest nog steeds alomtegenwoordige non-interventiebeginsel. 

Critici vreesden dat de mensenrechten uiteindelijk het onderspit zouden delven.
116

 

Niet alleen tussen critici en voorstanders van ASEAN vond de discussie over de 

inconsistentie van het handvest plaats, maar ook binnen de organisatie was het hommeles 

over de plek die mensenrechten in het handvest moest innemen. Opnieuw waren 

Cambodja, Laos, Vietnam en vooral Birma de felste tegenstanders van een 

mensenrechtenparagraaf en aantasting van nationale soevereiniteit. Waar 

mensenrechtenorganisaties hadden gehoopt op sterk verzet van de voorstanders binnen 

ASEAN en een fier standpunt over mensenrechten, trok het blok van de tegenstanders 

uiteindelijk aan het langste eind. Een ferme terechtwijzing aan het adres van Birma is er 

niet gekomen, evenmin als een sterke mensenrechtenparagraaf in het handvest. In plaats 

van een zelfstandig, supranationaal opererend mensenrechtenorgaan, zullen de besluiten 

over mensenrechtenschendingen toch genomen worden door de nationale 

regeringshoofden.
117

 

Een maand voor het gezamenlijk ondertekenen van het ASEAN Handvest, braken 

de rellen uit in Birma. President Arroyo van de Filippijnen waarschuwde ASEAN dat 

haar land het handvest zou weigeren te ratificeren, als Birma na het signeren van het 

handvest geen actie zou ondernemen om de democratie te verbeteren. Het handvest zou 

daarmee waardeloos worden, omdat het geratificeerd dient te worden door alle tien 

lidstaten.
118

 Arroyo was de enige regeringsleider van ASEAN die op een dergelijke 

expliciete manier de legitimiteit van het document aan de kaak stelde. Het stelde immers 

weinig voor, als er niet werd ingegrepen bij een medeondertekenaar die ruim een maand 

eerder op demonstranten had geschoten. Uiteindelijk is het handvest door alle tien 
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lidstaten geratificeerd in 2008. Het Filippijnse parlement stemde als de op een na laatste 

ASEAN-staat in oktober van dat jaar in met de ratificatie, met slechts een tegenstem.
119

  

Het ASEAN Handvest moest een nieuwe mijlpaal worden voor de veertig jaar 

oude organisatie, een bewijs voor de internationale gemeenschap dat ze geen 

‘praatgroepje’ was, maar een groep van tien lidstaten die een verplichting met elkaar 

durfden aan te gaan en dat juridisch konden vastleggen. Een paragraaf over 

mensenrechten, democratie en good governance hoorde hier ook bij. Nu het handvest 

ondertekend en geratificeerd is door alle lidstaten, is het afwachten of de implementatie 

ook zo snel gaat. De Birmese junta had al laten zien dat ze in staat was een vernieuwing – 

een grote mensenrechtenparagraaf in het handvest – grotendeels te blokkeren, 

mensenrechten te schenden, toch het handvest te ondertekenen en alle kritiek min of meer 

naast zich neer te leggen. Tot nu toe lijkt het ASEAN Handvest een lege huls en een 

bevestiging van haar oude normen en waarden van non-interventie, consensus en 

ongebondenheid. 
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4 Nargis  

 

De internationale gemeenschap in de bres 

Op 2 mei 2008 kwam de cycloon Nargis – ‘narcis’ in het Urdu – aan land in Birma. De 

zeer zware tropische storm vervolgde haar rampzalige koers oostwaarts over de delta van 

de Irrawaddy, een dichtbevolkt en vruchtbaar gedeelte in het zuiden van Birma. Twee 

dagen later werd duidelijk dat Nargis de meest dodelijke natuurramp in de geschiedenis 

van Birma was geweest. De infrastructuur, landbouwgronden en visserij in de 

Irrawaddydelta waren in twee dagen volledig verwoest, 140 duizend Birmezen vonden de 

dood en nog eens anderhalf miljoen mensen waren op een of andere manier getroffen 

door de ramp. Westerse landen stonden meteen klaar om humanitaire hulp te verlenen, 

maar stuitten op beperkende maatregelen van de junta. In dit hoofdstuk wordt beschreven 

hoe de internationale gemeenschap zich mobiliseerde en welke diplomatieke problemen 

ontstonden. 

In Birma 

Nargis liet een totale verwoesting en een enorm dodental achter in de Irrawaddydelta, wat 

sterk doet vermoeden dat de bevolking ongewaarschuwd was en werd overvallen door het 

natuurgeweld. De Indiase Meteorologische Dienst (Indian Meteorological Department, 

IMD), het instituut dat verantwoordelijk is voor het afgeven van officiële berichtgeving 

en waarschuwingen over cyclonen in het noordelijke Indische Oceaangebied, heeft echter 

aangegeven dat ze de junta op de hoogte heeft gesteld van de komst van Nargis. Op 27 

april werd de tropische storm boven zee ontdekt, een dag later kreeg ze het predicaat 

‘cyclonische storm’ en op 29 april werd Nargis ingedeeld in de classificatie ‘zeer zware 

tropische cycloon’. Herhaaldelijke updates over de meteorologische situatie van de IMD 

aan het adres van de junta mochten echter niet baten. De staatskrant Nieuw licht van 

Myanmar besteedde minimale aandacht aan de cycloon: door Nargis zouden hevige 

regenbuien, storm en onweer voorkomen en was het afgeraden om de zee op te gaan.
120
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 Het moge duidelijk zijn dat de waarschuwingen in de geschreven staatsmedia niet 

urgent genoeg waren om de bevolking voor te bereiden op de aankomende cycloon en om 

eventueel te evacueren. Naast mislukte preventiemaatregelen, bleek daags na de ramp dat 

de junta totaal onvoorbereid was om een grootschalige reddingsoperatie uit te voeren, 

hoewel ze een staand leger van 400 duizend man sterk tot haar beschikking had. Door het 

gebrek aan een gecoördineerde operatie, kwam de hulp langzaam op gang terwijl de 

krijgsmacht nauwelijks richting rampgebied trok. De staatstelevisie toonde ondertussen 

beelden van premier Thein Sein die een dienblad vasthield met brood en eten.
121

 Met de 

dagen werd het steeds duidelijker dat Birma de omvang van de ramp had onderschat en 

dat hulp van buitenaf nodig was om anderhalf miljoen hulpbehoevenden te ondersteunen.  

 Verschillende factoren bemoeilijkten het toelaten van buitenlandse hulpverleners. 

Ten eerste heeft de SPDC tegenover de bevolking jarenlang een mythe van 

ongenaakbaarheid en onschendbaarheid in stand gehouden door haar rigide en totalitaire 

optreden. Het zou een teken van zwakte zijn als de junta zou toegeven dat het externe 

steun nodig had en daarmee buitenlandse hulpverleners zou toelaten. Aangespoord door 

de knieval van de junta, was het mogelijk dat de bevolking in opstand kwam en het 

regime kon doen wankelen.  

 Daarnaast staat de SPDC in veel gevallen lijnrecht tegenover de staten die direct 

na de natuurramp hun diensten aanboden. Zoals eerder beschreven, zijn met name de VS 

en EU strenge handhavers van sancties op Birma. Het aanvaarden van hulp van deze 

westerse staten zou kunnen betekenen dat het Birmese regime, in ruil daarvoor, 

concessies zou moeten doen en democratiserende maatregelen moest nemen. Met het 

toelaten van hulpverleners, zou het bovendien onvermijdelijk zijn dat westerse pers het 

land zou binnenkomen om nauwkeurig verslag te doen van de situatie. De hele wereld 

zou kunnen zien dat de SPDC tekort had geschoten in steun aan de slachtoffers. 

 Een derde factor hangt ook samen met buitenlandse pers. In februari 2008 had de 

junta aangekondigd een referendum over een grondwetswijziging ter voorbereiding van 

parlementsverkiezingen in 2010 uit te schrijven, dat plaats ging vinden op 10 mei 2008. 

Volgens de staatsmedia was de nieuwe grondwet hard nodig om verdere democratisering 
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te bewerkstelligen, maar de oppositie en buitenlandse critici waren van mening dat de 

grondwet het huidige regime alleen maar meer macht zou geven. Zo zouden bij 

parlementsverkiezingen een vast aantal zetels gereserveerd blijven voor het leger en 

zouden Birmezen die getrouwd zijn met iemand met een andere nationaliteit niet in 

aanmerking kunnen komen voor het presidentschap – impliciet verwijzend naar Aung 

San Suu Kyi, die getrouwd was met een Brit. Het zag er bovendien naar uit dat er bij deze 

zogenaamde ‘stap in de richting van democratie’ geen onafhankelijke waarnemers 

aanwezig mochten zijn.
122

  

De verwoestende werking van Nargis, een week voor het referendum, mocht geen 

oorzaak zijn om de volksraadpleging uit te stellen. Op 10 mei kon er op de meeste 

plaatsen in Birma gestemd worden, in de zwaarst getroffen gebieden werd het verplaatst 

naar 25 mei. Vanwege de natuurramp stond Birma al vol in de belangstelling van 

westerse media: de junta lag onder vuur omdat zij het referendum onder zulke 

omstandigheden doorgang liet vinden. Om verdere schade te beperken, is het goed 

mogelijk dat het regime de grenzen heeft gesloten voor nog meer ‘pottenkijkers’ zoals het 

westerse journaille en de hulpverleners. 

Mobilisatie van internationale hulp 

Welke van bovenstaande redenen de doorslag ook mag hebben gegeven, de junta had 

besloten om de eerste dagen na de ramp de grenzen zo goed als dicht te houden. Ondanks 

de belemmeringen die het regime had opgesteld, waren veel westerse hulpverleners toch 

naar Birma en het aangrenzende Thailand gespoed toen duidelijk werd wat voor ravage 

Nargis had achtergelaten. Het Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken van de 

VN (Office for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) verklaarde in zijn Flash 

Appeal dat naar schatting minstens anderhalf miljoen mensen humanitaire hulp nodig 

zouden hebben in de drie maanden volgend op Nargis. Hulpgoederen zoals 

zuiveringstabletten, klamboes, kookgerei en voedsel stonden gereed om verscheept te 

worden naar de Irrawaddydelta en ook de VN-medewerkers lieten weten klaar te zijn 

voor een vertrek vanuit Thailand naar de getroffen gebieden.
123
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 Twee dagen na Nargis, op 5 mei, gaf de junta schoorvoetend toe dat het 

buitenlandse hulp kon gebruiken om de slachtoffers bij te staan en gaf ze de VN 

toestemming om een internationale hulpoperatie op te zetten. Het bleef echter niet bij 

humanitaire hulp vanuit de VN, want meteen volgden de eerste officiële persberichten 

van regeringen over de hele wereld. Veel landen zegden meteen financiële hulp toe, 

bedragen die uiteenliepen van de 123 duizend euro van Italië tot 2 miljoen Canadese 

dollars (ruim een miljoen euro). Naast de geldbedragen werd ook steun geboden in 

andere vormen: de Indiase regering zette bijvoorbeeld twee marineschepen in en Japan 

stuurde ruim 200 duizend euro aan hulpgoederen naar Birma. Ondanks de slechte 

diplomatieke banden met Birma, reageerde de VS ook als een van de eerste westerse 

landen op de cycloon. Het Amerikaanse overheidsorgaan voor ontwikkelingshulp USAID 

verklaarde 250 duizend dollar te doneren aan ontwikkelingshulp en experts in te 

schakelen om een Disaster Assistance Responce Team (DART) op te zetten. Ook de EU, 

een fel tegenstander van de Birmese junta, was bereid om twee miljoen euro te doneren 

aan het Rode Kruis, de VN en betrokken NGO’s.
124

 

 De mensenrechtensituatie was blijkbaar geen reden voor vijandige staten en 

regeringen om terughoudend te zijn in het aanbieden van humanitaire hulp. In de eerste 

persberichten van 5 en 6 mei werd er nauwelijks gerefereerd aan slechte diplomatieke 

banden, de mensenrechtensituatie en opgelegde sancties. Een uitzondering hierop is de 

Duitse regering, die haar verklaring afsloot met enkele zinnen waar geen onduidelijkheid 

over kan bestaan: ‘Together with its partners, the Federal Government is also continuing 

its work to promote human rights in Myanmar and is pressing the military government to 

take steps to further national reconciliation. Due to the critical human rights situation 

persisting in the country, the European Union has imposed sanctions on Myanmar.’
125

 

Andere staten waren wat voorzichtiger in hun bewoordingen, zoals Nederland. Minister 

                                                 
124
 Een overzicht van officiële persberichten is te bekijken bij Reliefweb van de VN, 

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/doc106?OpenForm&view=rwlusppublished&po=0&rc=3&emid=TC-

2008-000057-

MMR&so=2&stc=or(GOV)&offset=400&hits=50&sortby=rwpubdate&sortdirection=descending, 

geraadpleegd op 15-3-2009. 
125
 ‘Federal Foreign Office provides Myanmar with urgently needed humanitarian aid following cyclone 

Nargis’, Reliefweb, 5-5-2008,  

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EDIS-7EDLCS?OpenDocument&rc=3&emid=TC-2008-

000057-MMR, geraadpleegd 15-3-2009. 



 56 

Koenders van Ontwikkelingssamenwerking wees er namens de Nederlandse regering op 

dat zolang de junta niet duidelijk zou maken welke hulporganisaties toegelaten werden in 

Birma, het Nederlandse bedrag van een miljoen euro nog niet gedoneerd kon worden.
126

 

 Vanuit ASEAN kwam ook op 5 mei het eerste officiële bericht van Surin 

Pitsuwan, de Thaise secretaris-generaal (en voormalig minister van Buitenlandse Zaken). 

Hierin riep hij de ASEAN-lidstaten op om Birma bij te staan en zich aan te sluiten bij de 

internationale gemeenschap. Vanwege de hoge frequentie van natuurrampen in Zuidoost-

Azië, benadrukte Surin dat ASEAN meer aandacht moest besteden aan disaster 

management en respons op noodtoestanden. Uit de woorden van de secretaris-generaal 

kon niet worden opgemaakt dat er in de dagen direct na de ramp sprake zou zijn van een 

gecoördineerde hulpoperatie vanuit ASEAN. Sterker nog, Pitsuwan leek meer te wijzen 

op bilaterale hulp omdat hij de lidstaten vroeg ‘to join the international community to 

extend help in whatever form the Government of Myanmar would like them to do.’
127

 

 Respons vanuit de individuele ASEAN-lidstaten was er ook, maar of dit 

voortkwam uit de oproep van Pitsuwan is niet duidelijk. In ieder geval stond Thailand 

voorop bij het aanbieden van humanitaire steun. De Thaise regering overhandigde vrijwel 

onmiddellijk na de ramp een cheque van 100 duizend dollar aan de Birmese ambassadeur 

(daarbij claimend de eerste buitenlandse regering te zijn die een fysieke financiële 

bijdrage had gedaan) en stuurde militairen met hulpgoederen naar het rampgebied.
128

 

Singapore, de Filippijnen en Maleisië volgden op de voet en stelden medische teams en 

hulpgoederen samen, Vietnam berichtte een week later dat ze een bijdrage zou leveren 

aan de hulpoperatie.  

De humanitaire hulpverlening van Thailand werd zonder meer geaccepteerd door 

het Birmese regime en het lijkt aannemelijk dat de junta juist de Thaise steun wilde 

ontvangen, omdat tussen de twee landen genormaliseerde diplomatieke betrekkingen 

                                                 
126
 ‘Nederland helpt slachtoffers cycloon Birma’, nieuwsbericht van Nederlands Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, 6-5-2008, http://www.minbuza.nl/nl/actueel/nieuwsberichten,2008/05/nederland-

helpt-slachtoffers-cycloon-Birma.html, geraadpleegd 2-4-2009. 
127
 ‘ASEAN Members urged to support international emergency relief for cyclone victims in Myanmar’, 5-

5-2008, http://www.aseansec.org/21504.htm, geraadpleegd 2-4-2009. 
128
 ‘Ministry of Foreign Affairs grants a financial assistance in the amount of 100,000 USD to Myanmar, 

following cyclone Nargis’, Reliefweb, 6-5-2008,  

 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/SODA-7EE479?OpenDocument&rc=3&emid=TC-2008-

000057-MMR, geraadpleegd 15-3-2009. 



 57 

bestaan en bilaterale overleggen plaatsvinden – enkele maanden voor de natuurramp 

spraken Thaise premier Samak Sundarajev en Than Shwe elkaar in een 

vriendschappelijke context.
129

 De positie van Thailand lijkt een uitzonderlijke te zijn 

geweest en het feit dat het een medelidstaat is van ASEAN, heeft waarschijnlijk geen 

grote rol gespeeld bij de aanvaarding van de hulp. Zo verklaarde de Maleisische regering 

in haar persbericht van 7 mei klaar te zijn om zo snel mogelijk humanitaire hulp te 

verstrekken, maar dat ze rekening wilde houden met een officieel verzoek van het 

Birmese regime.
130

 Dit kan betekenen dat de Maleisische regering netjes wilde afwachten 

op een aanvraag van de SPDC, maar het kabinet had op deze manier in verdekte termen 

ook duidelijk gemaakt dat haar hulpverleners blijkbaar nog niet welkom waren in Birma.  

Dat behalve Maleisië meerdere ASEAN-lidstaten tegen de barrières van de junta 

aanliepen, blijkt uit een oproep van secretaris-generaal Pitsuwan van 9 mei. In een brief 

aan verschillende Birmese ministers liet hij weten dat ASEAN-hulpverleners geheel 

gemobiliseerd waren en klaar zijn voor vertrek. Surin drong er bij de ministers op aan om 

de hulpverleners zo snel mogelijk toe te laten in het rampgebied zodat de reddingsteams 

van ASEAN de Birmese hulpdiensten kunnen bijstaan.
131

  

Diplomatie van de bovenste plank 

Enkele dagen na de vage toestemming van de junta drong het tot de internationale 

gemeenschap door dat Birma de aangeboden humanitaire steun niet zonder meer 

accepteerde. Regeringen over de hele wereld, die hun middelen beschikbaar hadden 

gesteld voor de hulpoperatie, reageerden verbijsterd op het besluit van de junta om de 

grenzen dicht te houden. Hoe wreed het regime in hun ogen ook was, het kon niet zo zijn 

dat het zelfs zijn eigen bevolking de internationale hulp niet toekende om te voorkomen 

dat westerlingen kwamen kijken hoe beroerd het gesteld was met het land.  

Amerikaanse, Britse en Franse marineschepen vol met hulpgoederen dobberden al 

een kleine week voor de kust omdat de SPDC geen toestemming gaf om de spullen uit te 
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delen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner gaf op 10 mei aan 

dat de regering niet langer zou wachten op goedkeuring van de junta en dat de Franse 

marine de Birmese wateren hoe dan ook zou binnenvaren om het Birmese volk te 

helpen.
132

 Hierbij deed Kouchner een beroep op het in het discours steeds terugkerende 

concept responsibility to protect (ook bekend als het R2P-concept), een morele 

verplichting van de internationale gemeenschap jegens bevolkingen die niet meer 

beschermd worden door hun regering, omdat deze haar verantwoordelijkheden niet meer 

kan nemen.
133

 

 Kouchner nam zijn dreigende woorden de volgende dag terug, maar ze illustreren 

wel de sfeer rondom de hulpverlening in Birma die met de dag grimmiger werd. Een 

anoniem gebleven ambtenaar van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken 

verzekerde dat er geen actie werd ondernomen zolang de Birmese junta op formele of 

informele wijze haar goedkeuring niet gaf op internationale steun én zolang de VN 

Veiligheidsraad geen toestemming had gegeven voor een humanitaire interventie.
134

 Een 

resolutie kwam er uiteindelijk niet wegens een veto van China, Rusland, Vietnam en 

Zuid-Afrika.
135

  

In deze impasse moest diplomatie van de hoogste plank ingezet worden om tot 

een resultaat te komen. ASEAN en de VN speelden de hoofdrol in deze 

onderhandelingen, waarbij het doel de opening van de grenzen was, zonder voorwaarden, 

voor alle internationale hulpverleners zodat deze zonder belemmeringen de slachtoffers 

konden bijstaan. Bij beide organisaties vonden de onderhandelingen met het Birmese 

regime plaats achter gesloten deuren, waardoor niet helemaal duidelijk is geworden hoe 

de gesprekken precies zijn verlopen, maar het resultaat is wel bekend: op 13 mei kwam 

naar voren dat ASEAN de hulpoperatie ging coördineren; op 19 mei besloot de SPDC dat 

alle hulpverleners uit ASEAN-landen een visum kregen en op 23 mei kregen alle 
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hulpverleners toegang tot het rampgebied – twintig dagen nadat Nargis de Irrawaddydelta 

had getroffen. 

 ASEAN heeft tijdens het proces bemiddelend opgetreden en een leiderschapsrol 

aangenomen, wellicht door de kritiek die de organisatie had gekregen op haar trage 

optreden en de relatief lage financiële bijdragen.
136

 Binnen ASEAN speelde Thailand een 

speciale rol in het overleg met de Birmese machthebbers vanwege de al eerder genoemde 

genormaliseerde diplomatieke betrekkingen. Secretaris-generaal Surin had als minister 

van Buitenlandse Zaken in Thailand veel ervaring opgedaan in onderhandelingen met 

Birma, als grondlegger van het concept van flexible engagement. Daarnaast diende 

premier Samak als een diplomatieke schakel tussen enerzijds ASEAN en de VN en 

anderzijds Birma. Amerikaanse diplomaten, die vergeefs de junta probeerden over te 

halen om de hulp te accepteren, verzochten hem zijn invloed uit te oefenen. Het mocht 

echter niet baten, omdat Samak gedwongen zag zijn bezoek te verplaatsen omdat 

generaal Than Shwe en andere juntaleiders geen tijd voor hem zou hebben.
137

 

 Hetzelfde lot als premier Samak was ook VN secretaris-generaal Ban Ki-moon 

beschoren. In de week volgend op Nargis hadden Ban en zijn medewerkers herhaaldelijk 

getracht om Than Shwe telefonisch te bereiken, maar stuitten ze telkens op ‘technische 

mankementen’ waardoor ze niet doorverbonden konden worden. Uiteindelijk zat er voor 

Ban niets anders op dan op 12 mei via diplomatieke kanalen een brief te versturen aan de 

junta en premier Samak te vragen om bemiddeling tussen VN en Birma.
138

 Zowel in het 

geval van ASEAN als dat van de VN is te zien hoe de SPDC, bewust of onbewust, zich 

boven deze organisaties heeft opgesteld door niet te reageren op brieven, verzoeken en 

telefoontjes. Zelfs een hooggeplaatste en internationaal erkende functionaris als Ban Ki-

moon werd afgescheept met een ongeloofwaardig argument als technische storingen.  

 Het tij werd uiteindelijk gekeerd door een overleg tussen ASEAN, de Wereldbank 

en OCHA op 12 mei. Tijdens dit overleg werd besloten dat ASEAN de internationale 

hulpoperatie, met de pompeuze naam Coalition of Mercy, zou leiden en een 
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onderzoeksteam naar het rampgebied ging sturen. Dit Emergency Rapid Assessment 

Team (ERAT), bestaande uit onderzoekers uit ASEAN-lidstaten, kreeg de opdracht om 

de behoeften van de slachtoffers in kaart te brengen. Omdat secretaris-generaal Surin visa 

had kunnen regelen voor de ERAT-leden, zouden deze zonder problemen Birma moeten 

kunnen betreden.
139

 Het ERAT had als eerste taak om in een zeer kort tijdsbestek de 

situatie in te schatten en aanbevelingen te doen voor de ASEAN-topconferentie, die 

plaats ging vinden op 19 mei in Singapore. 

Zoals Surin had beweerd, kreeg het team inderdaad visa om Birma binnen te 

komen, maar moest het opereren vanuit Rangoon – het rampgebied was nog steeds een 

no go area. De meest belangrijke aanbeveling die het ERAT deed, was dan ook dat 

deskundige hulpverleners hoe dan ook vrije toegang moesten verkrijgen en dat het 

noodzakelijk was dat Birma ging samenwerken met de internationale gemeenschap om te 

voorkomen dat onnodig meer slachtoffers vielen. Ook was ERAT van mening dat de 

naam Coalition of Mercy beter vervangen kon worden door het meer neutrale 

Humanitaire Coalitie voor Slachtoffers van Cycloon Nargis (Humanitarian Coalition for 

the Victims of Cyclone Nargis).
140

 

Op de topontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken in Singapore 

werden deze aanbevelingen overgenomen en stemde Birma ermee in dat ASEAN de 

internationale hulpoperatie zou coördineren, mits er geen politieke voorwaarden werden 

gesteld aan de humanitaire steun.
141

 Hulpverleners van ASEAN-lidstaten, China en India 

kregen eindelijk toestemming om Birma te betreden, maar ondanks de inzet van ASEAN 

en de aanbevelingen van ERAT werd verdere internationale steun nog steeds afgehouden. 

Daarnaast had de Wereldbank besloten geen financiële steun en extra leningen te geven 

omdat de junta al tien jaar lang geen aflossingen van haar schuld had gedaan.
142
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De toelating van Aziatische hulpverleners en hulpgoederen werkte drukverhogend 

op de junta. Ban Ki-moon kondigde aan dat hij naar Birma zou vliegen om 

hoogstpersoonlijk te spreken met Than Shwe, die na ruim twee weken afwezigheid 

eindelijk in de openbaarheid was getreden. Op de staatstelevisie verscheen hij in een 

schoon en opgeruimd Potemkin-kamp, waarbij hij slachtoffers troostend toesprak.
143

 De 

komst van Ban naar Birma was van hoge symbolische en diplomatieke waarde: de chef 

van de VN ging spreken met de allerhoogst geplaatste militair van Birma. De VN kon 

zich nu geen mislukking meer veroorloven. Als Ban in zijn hemd zou worden gezet door 

Than Shwe – die kans was reëel gezien de manier waarop Than Shwe omging met de 

telefonische oproepen van Ban – dan was er geen hogere diplomaat meer aanwezig om de 

brokstukken op te ruimen en een nieuwe oplossing te vinden. 

Zo ver hoefde het niet te komen. Ban arriveerde op 22 mei in Birma, waar hij 

vanuit de helikopter de getroffen Irrawaddydelta kon aanschouwen. Tijdens zijn 

aanwezigheid benadrukte de secretaris-generaal dat de VN en de gehele internationale 

gemeenschap onvoorwaardelijk klaar stonden om de Birmese slachtoffers bij te staan. De 

ontmoeting met Than Shwe vond de volgende dag plaats in de hoofdstad Naypyidaw, 

achter gesloten deuren. Na slechts twee uur kwam Ban het verlossende nieuws brengen in 

een persconferentie: Than Shwe had toegezegd dat alle hulpverleners, van welke 

nationaliteit dan ook, toegang kregen tot het rampgebied.
144

 Drie weken nadat Nargis de 

Irrawaddydelta had getroffen, was de doorbraak in de impasse eindelijk een feit.  
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ASEAN en natuurrampen 

De oplossing voor de impasse was uiteindelijk door VN en ASEAN gevonden door op 

het allerhoogste diplomatieke niveau overleg te voeren. De manier waarop ASEAN is 

omgegaan met de natuurramp en met de totstandkoming van een humanitaire 

hulpoperatie is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Als internationale organisatie 

met Birma in de gelederen, had ASEAN doeltreffender te werk moeten gaan en werd ze 

verweten te langzaam en te voorzichtig te werk te zijn gegaan. In dit hoofdstuk zal dieper 

ingegaan worden op de formaliteiten van ASEAN over natuurrampen en de kritiek van de 

internationale gemeenschap hierop.  

Na de tsunami: Agreement on Disaster Management and Emergency Response 

Nargis was de tweede enorme natuurramp binnen vijf jaar die had plaatsgevonden in 

Zuidoost-Azië. In december 2004 veroorzaakte een aardbeving in de Indische Oceaan een 

tsunami die hele gebieden in Sri Lanka, India en ASEAN-lidstaten Thailand en Indonesië 

verwoestte. De internationale gemeenschap sprong, zoals dat ook het geval was bij 

Nargis, in de bres om de getroffen staten te ondersteunen met humanitaire hulp. Voor 

ASEAN was de tsunami een reden om te reflecteren op haar disaster management met 

betrekking tot natuurrampen, omdat deze enkele belangrijke zwakke mechanismen had 

blootgelegd.  

 Ten eerste toonde de tsunami aan dat er geen effectief early warning system voor 

het Zuidoost-Aziatische gebied aanwezig was, waardoor overheden en burgers niet op 

tijd gewaarschuwd waren. Hoewel wetenschappelijke en meteorologische centra over de 

hele wereld seismische activiteiten monitorden, bleek de communicatie tussen de centra 

onderling en naar betrokken overheden ernstig tekort te schieten. Betere coördinatie en 

communicatie tussen deze centra hadden wellicht veel slachtoffers en schade kunnen 

voorkomen. Daarnaast had ASEAN als betrokken internationale organisatie het initiatief 

kunnen nemen en een grotere rol kunnen spelen in het coördineren van de internationale 

hulp – er waren immers twee lidstaten ernstig getroffen door de tsunami – maar deze rol 

werd opgeëist door de VS. Uiteindelijk was het de VN die de coördinatie op haar 

schouders nam. Ten slotte wierpen sommige binnenlandse politieke problemen barrières 

voor internationale hulporganisaties op. In het geval van Indonesië ging het om 
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separatistische bewegingen in Atjeh, dat zwaar getroffen was door de tsunami. 

Hulpverleners en NGO’s kregen maar beperkt toegang tot het rampgebied, maar vanwege 

de onherbergzaamheid van de getroffen delen was militaire steun welkom. De 

internationale gemeenschap stond echter huiverig tegenover het aanbieden van militaire 

hulpmiddelen omdat zij niet wist tot welk doel ze moesten dienen: was het humanitaire 

hulp, of het neerslaan van de opstandelingen in Atjeh? Voordat hier een goed antwoord 

op gegeven kon worden, moesten de buitenlandse militairen op last van de Indonesische 

overheid in maart 2005 het veld ruimen en vertrekken.
145

 

 Het laatste ASEAN-verdrag dat specifiek gericht was op natuurrampen is de 

Verklaring voor Wederzijdse Hulp bij Natuurrampen (Declaration on Mutual Assistance 

on Natural Disasters) uit 1976. Hierin staat dat lidstaten elkaar helpen bij natuurrampen 

als daarom verzocht wordt. Ook zou er beter samengewerkt worden op het gebied van 

wetenschap en medische expertise; informatie en documenten én communicatie met 

betrekking tot disaster warnings.
146

 Na de tsunami werd pijnlijk duidelijk dat ASEAN 

had gefaald bij de communicatie over de naderende natuurramp. Het had niet mogen 

gebeuren dat een gebied met grote seismische activiteit zoals Zuidoost-Azië niet kon 

anticiperen op de vloedgolf. Wrang genoeg vond er begin december 2004 nog overleg 

plaats op hoog niveau, waarbij besloten werd tot het oprichten van een nieuw instrument 

om de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding te bevorderen vanwege het 

hoge aantal natuurrampen in het gebied.
147

 

De tsunami gaf voor ASEAN de aanleiding om zo snel mogelijk aan de slag te 

gaan met het ontwerpen van een nieuw instrument. Dit resulteerde in een hernieuwd 

verdrag dat in 2005 werd ondertekend door de ASEAN-lidstaten, de Overeenkomst voor 

Rampenmanagement en Noodhulp (Agreement on Disaster Management and Emergency 

Response). Deze diende niet ter vervanging van oudere verdragen, maar was het meest 

complete en uitgebreide akkoord met betrekking tot rampen en noodhulp tot nu toe. Zo 

staat in de overeenkomst onder andere dat er een speciaal orgaan wordt opgericht voor 

disaster management, het ASEAN Coördinerende Centrum voor Humanitaire Assistentie 
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(ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance, AHA Centrum). Daarnaast 

legt de overeenkomst vast dat lidstaten zo snel mogelijk zullen reageren als een 

medelidstaat verzoekt om humanitaire hulp. Humanitaire steun inzetten is alleen mogelijk 

als de hulpbehoevende lidstaat er formeel mee instemt.
148

  Kort gezegd, het 

soevereiniteitsbeginsel is ook in dit verdrag niet weg te denken. Hulp is alleen toelaatbaar 

mits er uitdrukkelijk toestemming voor gegeven wordt door de getroffen lidstaat.  

Een test voor het verdrag 

In juli 2005 is de overeenkomst ondertekend door de ASEAN-lidstaten, maar deze was 

nog niet door alle lidstaten geratificeerd toen de tweede grote natuurramp in korte tijd het 

Zuidoost-Aziatische grondgebied trof. Toch verwees secretaris-generaal Surin in zijn 

aansporingen tot het aanbieden van hulp herhaaldelijk naar de overeenkomst: hoewel 

deze nog niet van kracht geworden was, moest dat geen belemmering zijn om er wel naar 

te handelen.
149

 Nargis was een eerste, echte test die het verse verdrag moest ondergaan. 

 Het doel van de Overeenkomst voor Rampenmanagement en Noodhulp is ‘to 

provide effective mechanisms to achieve substantial reduction of disaster losses in lives 

and in the social, economic and environmental assets of the Parties, and to jointly respond 

to disaster emergencies through concerted national efforts and intensified regional and 

international co-operation.’
150

 Het verdrag heeft dus niet alleen betrekking op de 

exclusieve verplichtingen van ASEAN, maar ook op de nationale inspanningen van 

lidstaten. Deze zijn volgens het verdrag verplicht om preventieve maatregelen te nemen, 

direct te reageren op een ramp op eigen territorium en hulpvragende lidstaten bij te staan 

bij een ramp. In veel gevallen staat het de lidstaten vrij om individuele strategieën te 

ontwikkelen, of om dit in samenwerking te doen met andere staten. Het enige wat 

ASEAN als organisatie volgens de overeenkomst moet ontwikkelen, is het eerder 

genoemde AHA Centrum. 
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 De Overeenkomst voor Rampenmanagement en Noodhulp schrijft ook voor dat 

noodhulp alleen maar toegepast kan worden als daar officieel toestemming en 

goedkeuring voor wordt gegeven door de getroffen lidstaat. In dit geval had ASEAN, en 

in het bijzonder secretaris-generaal Surin en premier Samak van Thailand, het initiatief 

genomen toen de situatie zonder internationale hulp steeds urgenter bleek te worden. 

ASEAN zat in een ongemakkelijke spagaat: aan de ene kant was een inmenging in 

binnenlandse aangelegenheden, hoewel in het belang van de slachtoffers van de cycloon, 

niet mogelijk binnen de normen van ASEAN; aan de andere kant moest ASEAN ervoor 

zorgen dat het niet haar geloofwaardigheid én gezag als internationale organisatie zou 

verliezen. ASEAN moest een verantwoordelijkheid nemen die niet was vastgelegd in een 

eigen verdrag en misschien wel tegenstrijdig was aan haar non-interventiebeginsel, maar 

die de internationale gemeenschap haar had opgedrongen. 

  Tot een humanitaire interventie hoefde het niet te komen, omdat Birma vrijwillig 

de hulp van haar medelidstaten uiteindelijk had aanvaard, maar wel nadat ASEAN de 

junta onder zware druk had gezet. De Singaporese minister van Buitenlandse Zaken 

verklaarde de werkwijze van ASEAN nader op een diplomatieke en raadselachtige wijze: 

‘It does not make sense for us to work on the basis of forcing aid upon Myanmar because 

that will create unnecessary complications.’
151

 Wat hij precies wilde zeggen met deze 

‘unnecessary complications’ heeft hij verder niet duidelijk gemaakt, maar de kans is 

groot dat hij doelde op het non-interventiebeginsel en het respect voor de soevereiniteit, 

dat ASEAN al vanaf haar oprichting uitdraagt. Gedwongen humanitaire hulp opdringen 

aan een lidstaat, zou een gevaarlijk precedent kunnen scheppen voor deze internationale 

organisatie. 

 Door te bemiddelen tussen VN en Birma en de internationale hulpoperatie te 

coördineren, creëerde ASEAN een ‘face-saving mechanism’, voor zowel Birma als 

ASEAN zelf.
152

 Het Birmese regime, dat had verzaakt zijn burgers te beschermen en te 

waarschuwen tegen het naderende onheil, was verzekerd van humanitaire steun die werd 

geregeld door het min of meer vertrouwde ASEAN en niet door een internationale 

organisatie – of erger nog, een machtige vijand zoals de VS – die politieke veranderingen 
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kon eisen in ruil voor de hulp. ASEAN had kritiek te verduren gekregen van de 

internationale gemeenschap, maar door de leiderschapsrol aan te nemen kon ze aantonen 

dat ze gezag had en hoefde ze niet langer gezichtsverlies te lijden. 

Lof, maar vooral kritiek  

In februari van dit jaar verscheen een onderzoek van het Emergency Assistance Team 

(EAT), een samenwerkingsverband van Birmees-Thaise organisaties, en de Center for 

Public Health and Human Rights van de universiteit van Johns Hopkins. Het rapport, 

genaamd After the storm: voices of the delta, is het resultaat van negentig interviews met 

reddingswerkers en slachtoffers, die zonder medeweten of toestemming van de junta zijn 

afgenomen. De onderzoekers concluderen dat de SPDC opzettelijk schade heeft 

toegebracht aan haar burgers door humanitaire hulp van zowel buitenlandse als Birmese 

organisaties systematisch te weigeren en te blokkeren.
 153

  

De aanbevelingen die de onderzoekers doen, zijn weinig verrassend. De SPDC 

moet zich onderwerpen aan internationaal recht en mensenrechten, haar politieke 

gevangenen vrijlaten en op een transparante wijze omgaan met hulpverleners en 

financiële steun.
 
Over ASEAN hebben de onderzoekers lovende woorden. De inzet en 

betrokkenheid van de Zuidoost-Aziatische organisatie noemen zij prijzenswaardig, maar 

de organisatie zou haar invloed meer moeten gebruiken om invloed uit te oefenen op de 

junta. Volgens hen zou humanitaire hulp gepaard moeten gaan met meer respect voor 

mensenrechten en transparantie.
154

 

 ASEAN oogstte echter niet louter lof voor haar aanpak met de kwestie-Birma. De 

meeste stevige kritiek kwam voornamelijk van publicisten en journalisten, die meenden 

dat ASEAN niet adequaat genoeg had gereageerd. De al in de inleiding genoemde Ian 

Buruma laakte het afwachtende handelen van ASEAN en stelde in een artikel, dat 

verscheen in zowel het NRC Handelsblad als de Los Angeles Times, dat het non-

interventiebeginsel geen reden had mogen zijn voor de aarzelende reactie.
155

 Tom 

Fawthrop, correspondent in Zuidoost-Azië voor The Guardian spreekt van 
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‘unneighbourly conduct’ van de naburige lidstaten. Net zoals Buruma is Fawthrop van 

mening dat ASEAN eerder kon reageren, haar invloed in de regio had moeten gebruiken 

tegen het Birmese regime en zelfs het initiatief had moeten nemen om een humanitaire 

interventie te plegen.
156

  

 Waar met name de media afkeurende geluiden richting ASEAN liet horen, bleef 

het bij regeringen en internationale organisaties stil. Hun kritiek was vooral gericht op de 

starheid van de Birmese machthebbers en niet zozeer op de handelswijze van ASEAN. 

De organisatie diende op dat moment immers als enige schakel tussen westerse staten en 

Birma en had de grootste kans van slagen om de SPDC over te halen om de grenzen te 

openen. Alleen de oproep van minister Kouchner om in het kader van het responsibility 

to protect-beginsel te interveniëren kan met slechte wil geïnterpreteerd worden als zeer 

impliciete kritiek naar de afwachtende houding van ASEAN. Hij heeft dit echter nooit als 

zodanig uitgesproken en zijn oproep kan ook meer beschouwd worden als een signaal 

richting Birma zelf.  

 Op een punt heeft ASEAN duidelijk tekort geschoten: een effectief early warning 

system en preventie. Hoewel het tijdig waarschuwen van de burgers en het nemen van 

specifieke preventieve maatregelen de eerste verantwoordelijkheid is van de lidstaat zelf, 

had ASEAN na de verwoestende tsunami van eind 2004 kunnen weten dat goede 

communicatie over naderende natuurrampen tussen de lidstaten en naar burgers toe een 

onontbeerlijk gedeelte is van effectieve preventie. In de Overeeenkomst voor 

Rampenmanagement en Noodhulp zijn daarom grote secties gewijd aan, zoals de naam al 

zegt, disaster management. De overeenkomst was ten tijde van Nargis nog niet van 

kracht en een early warning system ontbrak. Vanuit ASEAN kwamen voor zover bekend 

geen meteorologische waarschuwingen richting Birma en had alleen de Indiase 

Meteorologische Dienst pogingen gedaan om te waarschuwen. Het heeft niet mogen 

baten voor de slachtoffers van de cycloon Nargis.  
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Nargis en de ASEAN Way 

 

In de vorige hoofdstukken is beschreven en onderzocht op welke manier ASEAN zich het 

hoofd boven water probeerde te houden in de kwestie-Birma na de cycloon Nargis. Met 

veel diplomatiek kunst- en vliegwerk wist de organisatie de leiding te nemen en Birma 

over te halen om de grenzen open te stellen voor Aziatische hulpverleners. In dit 

hoofdstuk wordt onderzocht op welke manier de ASEAN Way, de specifieke normen- en 

waardenset van ASEAN, een rol heeft gespeeld bij de onderhandelingen met betrekking 

tot de hulpverlening in Birma. Voor een goed begrip herhaal ik de principes die zijn 

vastgelegd in het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië (TAC) 

uit 1976:  

 

• Wederzijds respect voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit, gelijkheid, 

territoriale integriteit en nationale identiteit van alle naties; 

• Het recht van elke staat om haar nationaal bestaan te leiden zonder externe 

interventie, omverwerping of geweld; 

• Non-interventie in binnenlandse aangelegenheden van elkaar; 

• Het schikken van meningsverschillen op een vreedzame manier; 

• Afstand nemen van dreiging met geweld of het gebruik van geweld; 

• Doeltreffende samenwerking.
157

 

Non-interventie en soevereiniteit 

Het soevereiniteitsbeginsel staat voor ASEAN in zeer hoog aanzien en heeft een bijna 

onaantastbare status binnen de organisatie. In elk ASEAN-verdrag wordt vastgelegd dat 

de lidstaten elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit dienen te respecteren of wordt 

er verwezen naar een ander verdrag, waar dit in is vastgelegd (zoals de TAC). Hiermee 

samenhangend zijn binnenlandse aangelegenheden zaken waar geen andere lidstaat zich 

mee mag bemoeien.  

Ook in de kwestie rondom de humanitaire hulp aan de slachtoffers van Nargis 

was er voor ASEAN geen discussie over mogelijk dat het deze grondprincipes eventueel 
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open zou breken. Een (humanitaire) interventie zou namelijk betekenen dat een staat, een 

groep staten, of een internationale organisatie ingrijpt in binnenlandse aangelegenheden 

zonder toestemming van die betreffende staat. ASEAN heeft in het 

onderhandelingsproces grote moeite gedaan om juist die toestemming van Birma tot 

stand te laten komen. Er kan dus gerust gezegd worden dat deze aspecten van de ASEAN 

Way, soevereiniteit en non-interventie, in dit geval onaangetast zijn gebleven. Pogingen 

van de Franse minister van Buitenlandse Zaken om in te grijpen en om in de VN 

Veiligheidsraad tot een resolutie te komen, waren mislukt. 

Eerder hebben we gezien dat soevereiniteit en niet-inmenging ASEAN voor 

moeilijke dilemma’s heeft gesteld, zoals bij de interventie in Oost-Timor en het uitsluiten 

van Cambodja na de coup van Hun Sen. Als de handelswijze van ASEAN met betrekking 

tot Nargis onder de loep wordt gelegd, rijst er een onvermijdelijke vraag op: heeft 

ASEAN ten tijde van Nargis er goed aan gedaan om zich vast te houden aan de 

grondbeginselen soevereiniteit en non-interventie? Er stonden immers duizenden 

mensenlevens op het spel en het was klip en klaar dat de Birmese junta niet kon voldoen 

aan de grote vraag naar slachtofferhulp.  

Vooropgesteld is humanitaire interventie een zeer zwaar instrument dat gepaard 

gaat met militaire middelen en meestal ingezet wordt bij catastrofes met grove 

schendingen van mensenrechten, veroorzaakt door menselijk handelen. In dit geval had 

de catastrofe een natuurlijke oorzaak, maar werd de situatie verergerd door het falende 

optreden van de SPDC, dus menselijk handelen. Had de internationale gemeenschap dan 

de eindverantwoordelijkheid om de Birmese burgers te beschermen, zoals het 

responsibility to protect-beginsel bepleit? ‘[I]f a state cannot and will not protect its 

people form such harm [zoals massaslachtingen, etnische zuiveringen en honger], then 

coercive intervention for human protection purposes, including military intervention, by 

others in the international community may be warranted in extreme cases.’
158

  

Zowel ASEAN als de VN heeft, om deze vragen voor zichzelf te kunnen 

beantwoorden, de voor- en nadelen moeten afwegen. Voor de internationale 

gemeenschap bleek de situatie niet urgent genoeg om in te kunnen grijpen – althans niet 
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voor de tegenstemmers van de VN Veiligheidsraadresolutie, China, Rusland, Vietnam en 

Zuid-Afrika. Daarbij zouden westerse mogendheden humanitaire interventies op een 

lager pitje hebben gezet vanwege de negatieve associatie met Kosovo en Irak: de Britse 

premier Tony Blair zou deze oorlog om humanitaire redenen hebben willen 

rechtvaardigen. Daarnaast had de VS door anti-Amerikaanse regeringen beschuldigd 

kunnen worden van westers imperialisme als ze de natuurramp in Birma aangreep om een 

humanitaire interventie te plegen – en dan waren de critici op de VS nog niet eens 

begonnen over de drang naar democratisering en de rijkdom aan olie in Birma.
159

 

Kortom, de risico’s op gezichtsverlies en beschuldigingen van westerse bemoeizucht 

waren groter dan de wil om in te grijpen.  

ASEAN wilde geen enkel risico nemen en wenste op diplomatieke wijze Birma er 

van te overtuigen dat het openstellen van de grenzen voor buitenlandse hulpverleners de 

beste oplossing was voor iedereen. Humanitaire interventie was het allerlaatste redmiddel 

als er geen andere oplossingen meer voor handen waren, zoals dat het geval was bij Oost-

Timor. Interventie of gedwongen steun vanuit ASEAN was ondenkbaar en zou 

beschouwd worden als verraad aan een van haar lidstaten, ook al werd Birma door 

vrijwel de hele internationale gemeenschap beschouwd als een schurkenstaat. Daarnaast 

zou ingrijpen door westerse mogendheden het gezag van de internationale organisatie 

aantasten. 

Beraadslaging en consensus 

In plaats van het opleggen van humanitaire hulp en het steunen van een interventie, paste 

ASEAN grondbeginselen uit de ASEAN Way toe om een passende oplossing te vinden 

voor de groeiende nood in Birma: musjawarah en mufakat, beraadslaging en consensus. 

Zoals bekend vinden de meest belangrijke gesprekken binnen ASEAN plaats achter 

gesloten deuren, op hoog niveau en onder vier ogen. Dat geldt ook voor de 

onderhandelingen over de noodhulp in Birma: personal diplomacy voerde de boventoon. 

Voornamelijk secretaris-generaal Surin en premier Samak – beide mannen zijn Thais – 

onderhielden het contact met de Birmese premier Thein Sein en generaal Than Shwe.  
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 Gemakkelijk moeten de onderhandelingen niet geweest zijn, omdat de 

tegenstelling op dat moment groot was. Birma hield haar grenzen angstvallig dicht en liet 

de wereld weten dat de situatie onder controle was, waar ASEAN pleitte voor toelating 

van buitenlandse hulpverleners. Daarnaast zorgde de grilligheid van het Birmese regime 

voor de nodige onrust aan de kant van ASEAN: zo liet Than Shwe bijvoorbeeld zeer kort 

van tevoren weten dat Samak niet welkom was voor een gesprek omdat hij het te druk 

had met binnenlandse kwesties.
160

 Het grote verschil van mening en het onvoorspelbare 

gedrag van de SPDC heeft er mede voor gezorgd dat de besluitvorming traag op gang 

kwam. Daarentegen is een langzaam besluitvormingsproces ook inherent aan het 

bereiken van consensus: hoe dichter de standpunten bij elkaar staan, hoe minder overleg 

er immers nodig is om een overeenkomst te  bereiken – en als men het met elkaar eens is, 

is een overleg vaak overbodig. 

 De onderhandelingen tussen Birma en ASEAN vertoonden alle trekken van quiet 

diplomacy. Het was algemeen bekend dat de staatshoofden en diplomaten met elkaar in 

gesprek zouden treden om te overleggen over het al dan niet toelaten van buitenlandse 

hulpverleners, maar hoe dat plaats ging vinden en wat er achter de schermen gebeurde, 

bleef uiterst geheim.
161

 Zo is er dus ook niet bekend geworden wat er zoal is besproken 

door de leiders tijdens bilaterale gesprekken en tijdens de topconferentie op 19 mei, 

behalve dan wat er officieel bekend is gemaakt van het gezamenlijke communiqué dat is 

gepubliceerd na de topontmoeting. 

 Ook bij dit aspect van de ASEAN Way, musjawarah en mufakat, valt te 

discussiëren of dit de beste manier was om de situatie onder controle te krijgen. Een 

consensus bereiken met twee ver uit elkaar staande partijen, kost tijd. In dit geval zeer 

kostbare tijd. Hoe langer de slachtoffers het moesten uithouden zonder humanitaire 

hulpverlening, hoe urgenter de situatie werd in de Irrawaddydelta. De onderhandelingen 

tussen ASEAN en Birma hadden ruim twee weken geduurd. Samak en Surin hadden 

gebruik kunnen maken van coercive diplomacy om meer (publieke) druk te zetten op de 

SPDC en om tot een sneller resultaat te komen. Zij hadden echter waarschijnlijk een 

goede reden om Birma voorzichtig en op gelijke voet te benaderen: vanwege de 
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irrationele onvoorspelbaarheid van de junta, zou coercive diplomacy of een andere 

agressieve onderhandelingstactiek een averechts effect kunnen hebben, wat de 

slachtoffers in een nog moeilijkere situatie zou dwingen. 

Een onverenigbare combinatie 

Als een staat wordt getroffen door een natuurramp, vergt het snelheid en medewerking 

van de betrokken partijen om tot doeltreffende humanitaire hulp te kunnen komen. In het 

proces dat op gang kwam nadat Nargis over de Irrawaddydelta had geraasd, duurde het 

niet lang voordat staten en organisaties hun hulp officieel aanboden aan de getroffen 

slachtoffers. Birma zelf bleef helaas in gebreke door niet effectief mee te werken aan de 

internationale noodhulp, waardoor er geen sprake was van snelheid en ‘doeltreffende 

samenwerking’, een van de normen die beschreven is in de TAC. De houding van Birma 

gooide de internationale hulpverlening op slot. 

 ASEAN had de taak op zich genomen om een doorbraak in deze impasse te 

forceren en heeft zich daarbij gehouden aan de normen- en waardenset van de ASEAN 

Way: quiet diplomacy, respect voor soevereiniteit, non-interventie, raadpleging en 

consensus. Zoals hierboven is besproken, zijn er twijfels over de effectiviteit van deze 

specifieke handelswijze. Zo had ASEAN kunnen besluiten om de junta openlijk aan te 

spreken op het gebrek aan hulp aan haar getroffen burgers en had de norm van non-

interventie in binnenlandse aangelegenheden opgerekt kunnen worden. Daarnaast werd 

duidelijk dat musjawarah en mufakat het besluitvormingsproces vertraagden. 

 In dit specifieke geval van Birma en Nargis heeft de ineffectiviteit van de ASEAN 

Way zich vooral gemanifesteerd bij die laatstgenoemde norm: het bereiken van consensus 

door gelijkwaardige beraadslaging. Het opzetten van een internationale hulpoperatie en 

het inschakelen van humanitaire steun van diverse staten en organisaties dient vanwege 

de urgente situatie van een natuurramp altijd zo snel mogelijk gebeuren. De ASEAN Way 

is traag en was daardoor eigenlijk niet te rijmen met de acute problematiek van Nargis.  

 Hoewel secretaris-generaal Surin en zijn ASEAN het uiteindelijk voor elkaar 

hebben gekregen de leiding te nemen in de impasse en deze ook daadwerkelijk te 

doorbreken, ontbrak er in de eerste dagen een zekere sense of urgency bij ASEAN. De 

partij die het heft in handen had, was de Birmese junta en deze rol heeft ze tijdens het 
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gehele proces kunnen spelen. Alleen van de SPDC hing nog af of internationale 

hulpverleners toegelaten mochten worden in het rampgebied. Zelfs de meest felle 

strijders tegen het bewind, de EU en de VS, hadden geen politieke voorwaarden gesteld 

aan het leveren van hulp. Het is betreurenswaardig dat ASEAN, als een van de weinige 

internationale organisaties die nog een vriendschappelijke band heeft met Birma, haar 

invloed niet heeft gebruikt, of heeft kunnen gebruiken, om grotere druk uit te oefenen op 

de SPDC. De situatie na Nargis was zo urgent dat er afgeweken had moeten worden van 

de ASEAN Way, met name van het concept musjawarah/mufakat.  

 Door conflicten te vermijden en op gelijkwaardige voet de onderhandelingen te 

voeren, heeft ASEAN er twee weken over gedaan om de grenzen te openen voor 

Aziatische hulpverleners. Daar kwam nog een week overheen voordat de SPDC alle 

internationale reddingwerkers toeliet. Hoeveel slachtoffers er nog zijn gevallen in deze 

periode, is niet bekend.  
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5 Conclusie 

Zoals reeds vermeld in de inleiding, hebben de voorgeschiedenis van ASEAN, de 

bijzondere relatie met Birma en de ASEAN Way een prominente plek gekregen in deze 

thesis om een beter inzicht te verschaffen in de betrekkingen en (diplomatieke) 

handelswijze van deze Zuidoost-Aziatische organisatie. Ik vind het immers noodzakelijk 

om op de hoogte te zijn van de historische en diplomatieke context om de hoofdvraag op 

een afgewogen manier te kunnen beantwoorden. Deze luidde: in hoeverre zijn de 

diplomatieke normen en waarden, die beschreven zijn als de ASEAN Way, toegepast als 

basis voor de handelswijze van ASEAN met betrekking tot de hulpverlening in Birma na 

de cycloon Nargis? 

Ineffectiviteit van de ASEAN Way 

In dit onderzoek zijn verschillende aspecten van ASEAN belicht: de geschiedenis van de 

internationale organisatie en haar normen- en waardenstelsel, het problematische 

lidmaatschap van Birma en de organisatie van noodhulp na de cycloon Nargis. Uit de 

verschillende casussen die in het eerste hoofdstuk zijn uiteengezet blijkt dat de ASEAN 

Way in de loop der jaren aan weinig verandering onderhevig is geweest. Initiatieven om 

de normen en waarden te vernieuwen, door bijvoorbeeld meer openheid en transparantie 

aan te brengen (flexible engagement) of door institutionalisering (het ASEAN Handvest) 

werden geblokkeerd door met name de nieuwere lidstaten Cambodja, Laos, Vietnam en 

Birma.  

Uit het onderzoek kunnen we ook concluderen dat de ASEAN Way nooit helemaal 

consequent is toepast. Vooral non-interventie in binnenlandse aangelegenheden bleek een 

norm te zijn die opportunistisch werd toegepast. In het geval van Oost-Timor en 

invloedrijke lidstaat Indonesië, werd angstvallig verwezen naar deze norm om conflicten 

met president Soeharto te vermijden. De coup van Hun Sen in Cambodja werd echter wel 

aangegrepen om de toetreding van Cambodja tot een later tijdstip uit te stellen, terwijl 

Birma wel toestemming kreeg om toe te treden tot ASEAN. 

Met betrekking tot de hulpverlening in Nargis, is de ASEAN Way veelvuldig 

gebruikt door de onderhandelaars van ASEAN. Sterker nog, er is niet van afgeweken. De 



 75 

onderhandelingen tussen enerzijds ASEAN en anderzijds lidstaat Birma verliepen stroef 

en traag, terwijl honderdduizenden getroffenen humanitaire hulp nodig hadden. 

Daarnaast kon ASEAN zich niet permitteren om haar internationale prestige te verliezen. 

Als internationale organisatie die genormaliseerde betrekkingen onderhield met lidstaat 

Birma, kreeg ze door de internationale gemeenschap min of meer de 

verantwoordelijkheid toegewezen om een oplossing te vinden voor de problematiek 

rondom de buitenlandse hulpverleners. De wereld had met belangstelling toegekeken hoe 

ASEAN deze taak ging volbrengen, of anders gezegd: hoe ASEAN ging voldoen aan 

deze verantwoordelijkheid, die niet inherent was aan ASEAN maar van buitenaf was 

opgelegd, terwijl ze zelf wilde voldoen aan haar eigen normen en waarden. Naast 

mensenlevens, stonden blijkbaar ook reputaties en conflicten op het spel. 

Het conflictvermijdende karakter van de ASEAN Way heeft naar mijn mening niet 

positief bijgedragen aan de oplossing van het probleem en de effectiviteit van dit normen- 

en waardenstelsel is in deze specifieke kwestie onbewezen gebleven. Het opzetten van 

een hulpoperatie vergt snelheid en een gerichte aanpak, terwijl de ASEAN Way consensus 

probeert te bereiken door middel van beraadslaging, respect en informeel overleg – aldus 

een langzaam proces. Musjawarah en mufakat staan hoog in het vaandel bij de ASEAN-

lidstaten, maar hebben in dit geval de noodzaak tot snel handelen ondermijnd en daarbij 

zijn hoogstwaarschijnlijk onnodig veel meer slachtoffers gevallen.  

De te late totstandkoming van de humanitaire hulpoperatie is allereerst te wijten 

aan de houding van de ‘paranocracy’ van Birma. De Birmese leiders hebben ten eerste 

de signalen en waarschuwingen van de IMD genegeerd en de bevolking niet in veiligheid 

weten te brengen; vervolgens bleken zij op geen enkele manier in staat om de 

overlevenden bij te staan en tenslotte blokkeerden zij stelselmatig de komst van 

internationale hulpverleners. In deze cruciale momenten had ASEAN zich bij de 

internationale gemeenschap kunnen onderscheiden door moed te tonen en haar lidstaat 

openlijk te bekritiseren op haar gedrag. In plaats daarvan ging zij over op de bekende 

onderhandelingen achter gesloten deuren. 
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Realisme en sociaal-constructivisme 

In dit onderzoek zijn tevens de twee grote theoretische stromingen in de internationale 

betrekkingen besproken: sociaal-constructivisme en realisme. Welke van de twee 

prevaleert in de kwestie-Nargis? Feit is dat er niet te ontkomen valt aan ‘normen en 

waarden’ als het gaat om een internationale organisatie als ASEAN. Waar staten 

besluiten om een samenwerkingsverband aan te gaan, worden normen en waarden 

impliciet of expliciet vastgelegd. Bij ASEAN is dat ook het geval, waarbij opgemerkt 

moet worden dat er geen instituties bestaan die sancties kunnen opleggen indien er niet 

wordt voldaan aan de normen. Deze zijn dus, hoewel formeel vastgelegd, informeel van 

aard. Daardoor is het ook gemakkelijker om van de normen af te wijken.  

Wat duidelijk naar voren kwam bij het bestuderen van het diplomatieke proces 

rondom Nargis, waren grote verschillen tussen de normen en waarden van ASEAN en 

bepaalde westerse landen – met name Groot-Brittannië, VS en vooral Frankrijk. Waar 

ASEAN had geprobeerd om een gezamenlijke oplossing te vinden met geduldig overleg 

met Birma, hamerde het westerse kamp op toelating van hulpverleners, desnoods zonder 

toestemming van de junta. Uit deze casus blijkt dat normen en waarden niet universeel 

zijn en dat één internationale gemeenschap niet bestaat. Beter kan er gezegd worden dat 

er meerdere ‘internationale gemeenschappen’ met hun eigen normen en waarden naast 

elkaar bestaan. Dat het binnen een dergelijke gemeenschap ook niet altijd effectief hoeft 

te functioneren, is hierboven te lezen in het eerste deel van de conclusie. 

Als we kijken naar de casussen die zijn besproken in de eerste twee hoofdstukken, 

kunnen we concluderen dat realisme prevaleert over sociaal-constructivisme. Zoals 

hierboven al is geconcludeerd, is de ASEAN Way opportunistisch gebruikt. Normen zoals 

non-interventie en soevereiniteit worden door sommige staten gebruikt uit nationaal 

eigenbelang en om hun manier van besturen te legitimeren. Denk aan de nieuwe lidstaten 

Cambodja, Laos, Vietnam en Birma, die allen, op een weliswaar verschillende wijze, een 

autoritaire regering hebben. Maar ook lidstaat van het eerste uur Indonesië heeft door 

aanspraak te maken op non-interventie in binnenlandse aangelegenheden een discussie 

over Oost-Timor decennialang onderdrukt weten te houden. 

Het is echter te gemakkelijk om nu te concluderen dat eigenbelang en het 

anarchistische statenstelsel het overwicht hebben op normen en waarden. In de 
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problematiek rondom Nargis heeft ASEAN namelijk wél gekozen voor haar normen en 

waarden, zonder dat daar duidelijke voordelen uit te behalen waren. Zij had niet veel baat 

bij de manier waarop ze de ASEAN Way heeft gehanteerd en waarschijnlijk heeft het zelfs 

schade aan haar reputatie aangericht. Toch hield ASEAN zich in dit specifieke geval aan 

een sociaal-constructivistische aanpak. Is het dan sociaal-constructivisme dat binnen 

ASEAN prevaleert, of realisme? De onderzochte casussen in dit onderzoek en het 

hoofdonderwerp Nargis laten zien dat er geen klip en klaar antwoord te geven is op die 

vraag.  
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Aanbevelingen tot nader onderzoek 

Dit onderzoek heeft zich toegespitst op de diplomatieke processen, normen en waarden 

van ASEAN met betrekking tot de hulpverlening rondom de cycloon Nargis. Er waren 

echter meer partijen aanwezig, die grote rollen speelden in dit proces. De Birmese 

achtergrond in deze kwestie zou voor een vollediger beeld nader onderzocht kunnen 

worden. Helaas is het schier onmogelijk om aan betrouwbare informatie te komen over 

de Birmese junta. Het land zit nog steeds in een isolement, ondanks de aanwezigheid van 

internationale hulpverleners na de cycloon.  

Het strekt ook tot aanbeveling om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de rol van 

de VN, of van specifieke aspecten van de VN zoals de OCHA, speciale gezanten of van 

Ban Ki-moon zelf. Dat zou een completer beeld van de situatie kunnen verschaffen. 

Daarnaast is het principe van responsibility to protect en de situatie in Birma het 

onderzoeken zeker waard. De rol die Bernard Kouchner hierbij speelde, is daarbij erg 

interessant én relevant gezien zijn verleden als mede-oprichter van de hulporganisatie 

Artsen zonder Grenzen. 
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