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International Human Rights Law and the Law of
Armed Conflict
in the Context of Counterinsurgency

With a Particular Focus on
Targeting and Operational Detention

Eric Pouw

Stellingen
1.

Een ‘vooropleiding’ als wielrenner ‘verlicht’ promotieonderzoek.

2.

Humanisering van gewapend conflict is lovenswaardig, maar vindt zijn grens zodra
het de delicate genetische structuur van oorlogsrecht – de balans tussen humaniteit en
militaire noodzaak – verstoort.

3.

Humanisering van het oorlogsrecht vereist kennis van feitelijke oorlogvoering.

4.

Het negeren en misbruiken van bestaande internationaalrechtelijke normen door
staten om veiligheidsbelangen zeker te stellen werkt als een boomerang: hij komt weer
terug!

5.

De grootste vijand in counterinsurgency operaties is de staat zelf.

6.

De visie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op oorlogsrecht
ondermijnt de bereidheid van staten zich te houden aan verplichtingen uit het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, vooral in extraterritoriale situaties.

7.

De ‘nieuwe oorlogen’ van vandaag vragen niet om ‘nieuw recht’, maar om een betere
kennis van de bestaande regels.

8.

Niet het recht (zoals zo vaak gedacht wordt), maar de politieke wil is een obstakel
voor militaire operaties.

9.

De slag om Chora was geen plaatselijk en tijdelijk gewapend conflict, maar betrof de
uitwisseling van vijandelijkheden tijdens een gewapend conflict.

10. Hoe de beleidsmaker of jurist het relevante recht ook interpreteert, de legitimiteit van
staatsoptreden valt of staat met de uitvoerbaarheid van de opgedragen regels voor de
soldaat: uiteindelijk is hij het die in de extremiteiten van het gewapend conflict de
trekker (niet) over haalt.
11. Bij de interpretatie van normen van IHRL en LOAC prevaleert ratio boven emotie.

