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consensus niet tegen te houden, omdat zij het
besluit immers niet formeel omhelzen. Aldus
zijn sinds de jaren ’70 binnen de VN heel wat
consensusbesluiten tot stand gekomen (die dan
soms later ten onrechte als eenstemmige besluiten worden opgevat).

gen met het vragen van een formele stemming
als ze hun zin niet krijgen. Naar mijn mening
worden bij dit soort onderhandelingen herhaaldelijk concessies gedaan die niet nodig waren
geweest als men het gewoon op een stemming
had laten aankomen.

De nadelen vallen minder in het oog. De tijdwinst is soms valse schijn, omdat aan een consensusbesluit vaak ingewikkelde onderhandelingen achter de schermen voorafgaan. Wat
daarin bedisseld wordt, blijft voor de buitenstaanders verborgen. Sommige delegaties krijgen daarin een machtspositie die ver boven hun
reële betekenis uitgaat, omdat ze kunnen drei-

Ik bepleit daarom consensus niet meer tot het
alfa-en-omega te maken van onderhandelingen
in VN-verband. In elk geval zou men daar nooit
concessies voor moeten doen in principiële of
anderszins belangrijke zaken. Men moet zich
niet laten gijzelen door delegaties die dreigen de
consensus te doorbreken. Integendeel, men zou
vaker moeten durven kiezen voor de confrontatie van openbare stemmingen. Ik ben ervan
overtuigd dat daarmee tijd kan worden gewonnen, dat de duidelijkheid ermee wordt gediend
en dat er uiteindelijk zuiverder resultaten door
zullen worden bereikt.

J.H. Burgers (1926) is oud-ambtenaar van het
ministerie van Buitenlandse Zaken; hij werkte
daar van 1965 tot 1987 op de Directie Internationale Zaken.

J.H. BURGERS

Geef de VN maar weer de schuld
Zondag 20 december 2009 stelde minister
Cramer van Milieu in het programma Buitenhof
dat de VN ‘op hun laatste benen lopen’. In de
Volkskrant van 23 december voegde zij hieraan
toe dat de VN niet goed functioneren als platform voor het oplossen van grote vraagstukken.
Geen erg aardige opmerkingen over een organisatie die volgend jaar haar 65ste verjaardag
viert. Minister Cramer uitte hiermee haar ongenoegen over het functioneren van de VN tijdens
de Klimaatconferentie in Kopenhagen. De Verenigde Staten en China hielden elkaar in de tang
en uiteindelijk werd helemaal geen akkoord
gesloten, omdat een aantal landen, waaronder
Soedan, Venezuela en Cuba, weigerden te ondertekenen. Volgens Cramer was er sprake van

een gijzeling van de hele vergadering door enkele landen. Zij stelde dan ook voor om besluiten
voortaan in kleinere kring – ik lees buiten de VN
– voor te bereiden. Hebben de VN hun langste
tijd gehad? Moeten de VN met pensioen? Of is
het wat al te gemakkelijk om de VN de schuld te
geven van het mislukken van de klimaattop?
Wie zijn dat eigenlijk, de VN? Zijn dat de
Algemene Vergadering? Zijn dat het Secretariaat, dat wellicht de Conferentie niet goed
had voorbereid en organisatorisch steken liet
vallen? Of zijn de VN de Veiligheidsraad, bestaande uit vijftien staten, waaronder vijf permanente leden, die besluiten nemen over vrede
en veiligheid? Of de Economische en Sociale

10

VNFORUM 2010/1

M E N I N G E N O V E R D E V E R E N I G D E N AT I E S

NA KOPENHAGEN

Raad, bestaande uit 54 staten, die economische
en sociale zaken bespreken? Of zijn de VN de
talrijke gespecialiseerde organisaties en fondsen, waaronder het VN-Milieuprogramma,
maar ook Unicef, UNESCO, de Wereldgezondheidsorganisatie en ga zo maar door? De
VN zijn in feite een heel systeem
van samenwerkingsverbanden tussen staten, waarbij maatschappelijke organisaties een steeds grotere
rol spelen, maar geen besluiten
nemen.

in 1945. De vijf permanente leden van de
Veiligheidsraad, China, Frankrijk, Rusland, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten,
weerspiegelen niet langer de machtsverhoudingen in de wereld. Nieuwe economieën, zoals
Brazilië en India, zijn belangrijke onderhandelaars geworden. Nieuwe invloedssferen zijn ontstaan, zoals die van China
in een aantal Afrikaanse landen.
Helaas zijn staten het nog niet eens
geworden over hoe deze nieuwe verhoudingen, en de samenwerking met
maatschappelijke organisaties, binDe VN, dat zijn wij, stelde minister
nen het VN-systeem te integreren.
voor ontwikkelingssamenwerking
Dus wordt er tijdens conferenties
Koenders in Nova van 19 december
zoals die in Kopenhagen net zo lang
jl. Koenders was veel minder negaonderhandeld tot alle staten het eens
tief over de VN en wilde met
zijn. Het zijn niet de VN die dit voornadruk niet de VN de schuld geven Yvonne Donders
schrijven; het zijn de lidstaten die
van het mislukken van Kopendeze gang van zaken bepalen.
hagen. En hij heeft naar mijn mening gelijk. Hij
doelde met zijn uitspraak vooral op de 193 lidstaTerecht kan gesteld worden dat Wereldconten zoals vertegenwoordigd in de Algemene
ferenties niet het juiste middel zijn om belangVergadering. Daar hebben alle lidstaten één stem.
rijke, bindende afspraken tussen staten te maWereldconferenties zoals die in Kopenhagen
ken, over welk internationaal thema dan ook.
worden georganiseerd volgens dit principe: alle
Maar om daarmee direct ook de VN af te schrijlanden hebben één stem en dus kan alleen een
ven, gaat te ver. De afgelopen decennia zijn
akkoord worden gesloten als zij het allemaal eens
belangrijke Wereldconferenties gehouden over
zijn. Dat dit heel moeilijk is, zeker als het gaat
bijvoorbeeld mensenrechten, bevolkingsvraagom politiek en economisch gevoelige onderwerstukken en ontwikkeling. Deze conferenties
pen zoals klimaatverandering, mag niemand verwaren niet altijd bedoeld om bindende afsprabazen. Dat dergelijke internationale onderhandeken te maken, maar leidden dikwijls tot het
lingen over het klimaat doorspekt worden met
bevestigen of uitwerken van bestaande afspraandere belangen, bijvoorbeeld economische, is
ken of tot het maken van niet-bindende, maar
ook niet vreemd. En dus ook niet dat zich
wel belangrijke afspraken, zoals de Millenmachtsblokken vormen van landen die samen
optrekken om meer te bereiken. Dat is nu eenDr. Yvonne Donders is Uitvoerend Directeur
maal internationaal samenwerken tussen staten
van het Amsterdam Center for International
die weliswaar soeverein, maar niet even machtig
Law (ACIL) en Universitair Hoofddocent Interzijn. Daar kunnen de VN niets aan doen.
nationaal Recht aan de Universiteit van AmsterDe machtsverhoudingen zijn echter wel drastisch veranderd sinds de oprichting van de VN

dam. Zij is tevens voorzitter van de NVVN en
lid van de Nationale UNESCO Commissie.
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niumdoelen. Deze conferenties vormden vooral
een platform voor staten en maatschappelijke
organisaties om informatie en ideeën uit te wisselen. In Kopenhagen was dat echter niet het
enige doel: er moesten ook bindende afspraken
worden gemaakt tussen staten. Dat is met 193
staten en de nieuwe machtsverhoudingen inderdaad een bijna onmogelijke opgave. Het idee
om in kleinere kring verder te gaan en nadere
afspraken voor te bereiden, is dan ook een goed
idee. En daar biedt het VN-systeem voldoende
mogelijkheden toe.
Het is binnen het VN-systeem immers gebruikelijk afspraken tussen staten in kleiner verband
voor te bereiden. De Economische en Sociale
Raad functioneert al jaren zo. De Mensenrechtenraad (vroeger Mensenrechtencommissie), bestaande uit 47 staten verdeeld over de
verschillende regio’s, neemt afspraken over
mensenrechten aan, die vervolgens naar de
Algemene Vergadering gaan. Waarom zou dat
voor klimaatafspraken niet kunnen? Minister
Koenders stelde voor een Milieuraad in te stellen, vergelijkbaar met de Veiligheidsraad. Dat
laatste lijkt mij geen goed idee, aangezien de
structuur van de Veiligheidsraad, met zijn permanente leden en vetorecht, juist weer de oude
machtsstructuren zou bevestigen. Maar waarom
niet een Milieuraad instellen zoals de Mensenrechtenraad, als functionele raad ressorterend
onder de Algemene Vergadering?
Nu hebben de onderhandelingen over het
omvormen van de Mensenrechtencommissie tot
de Mensenrechtenraad laten zien dat het niet
eenvoudig is om het aantal leden en de verdeling over de regio’s vast te stellen. En die verdeling is van groot belang, juist bij een mogelijke
Milieuraad. Klimaatverandering is bij uitstek
een terrein waar niet alleen de westerse landen,
zoals de Verenigde Staten en de Europese landen, en nieuwe wereldmachten, zoals China,
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India en Brazilië, het voor het zeggen zouden
moeten hebben. Ook ontwikkelingslanden en
kleine eilandstaten zouden een belangrijke stem
moeten krijgen, omdat zij het meeste last van
klimaatverandering gaan ondervinden. Dit pleit
ervoor de onderhandelingen in kleinere kring
binnen het VN-systeem onder te brengen, en
niet bijvoorbeeld in G-20-verband te houden.
Cramers conclusie dat de VN op hun laatste
benen lopen, omdat zij het platform vormden
waarop staten het niet eens zijn geworden, is
dus te kort door de bocht. De VN zijn niet
schuldig aan het mislukken van de Klimaatconferentie; staten zijn dat. Het VN-systeem zal
zich echter wel moeten aanpassen aan nieuwe
machtsverhoudingen. Daarnaast moet de VN de
mogelijkheid bieden om in kleiner verband dan
de Algemene Vergadering (voorbereidende) besluiten te nemen, bijvoorbeeld in een Milieuraad, zoals ik hierboven voorstelde. Gezien het
universele karakter zijn de VN daar het meest
passende systeem voor.
YVONNE DONDERS

• Signalementen • Sig
ICC wijst zaak
rebellenleider Darfur af
Het in Den Haag gevestigde Internationale
Strafhof (ICC) heeft de zaak tegen een leider van
de rebellen in de Soedanese regio Darfur afgewezen. Volgens de rechters is er onvoldoende
bewijs dat Bahar Idriss Abu Garda verantwoordelijk was voor een aanval in 2007 op een kamp van
de vredesmacht van de Afrikaanse Unie, waarbij
twaalf soldaten van de AU werden gedood.
Bron: Trouw, 8 februari 2010

