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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 
Promise and Pitfalls of the Responsibility to Protect  
and Lessons to be Learned from the Case of Libya 

 
Karin Wester 

 
 

1.   Hoewel de responsibility to protect in 2005 door VN lidstaten werd aanvaard, 

heeft de gedachte dat (internationaal) gezag kan worden gelegitimeerd op 
basis van het vermogen bescherming te bieden, een lange geschiedenis – 

die in het Westen teruggaat tot in de zestiende eeuw. 
 

2.   Humanitaire motieven waren van cruciaal belang voor de internationale 
reactie op de crisis in Libië in 2011 en voor het besluit van de VN Veilig-

heidsraad om het gebruik van militair geweld te autoriseren; regime change 
was niet het doel van de militaire interventie, wel het gevolg. 

 

3.   Als militair wordt ingegrepen ter bescherming van de bevolking van een 
land zonder toestemming van het land in kwestie, is de kans groot dat een 

aantal ongeschreven basisprincipes van de VN, zoals neutraliteit en onpar-
tijdigheid, niet langer kan worden gehandhaafd.  

 
4.   Een essentiële vraag die aan het einde van de interventie in Libië onvol-

doende aandacht heeft gekregen, is: als de internationale gemeenschap mi-

litaire actie onderneemt wanneer nationale autoriteiten er duidelijk niet in 
slagen om hun bevolking te beschermen, wanneer en onder welke voor-

waarden kan deze actie dan worden beëindigd en kunnen nationale autori-
teiten (weer) in staat worden geacht hun bevolking te beschermen? 

 
5.   Toen diverse staten er in het voorjaar en de zomer van 2011 toe overgin-

gen directe steun te verlenen aan de Libische oppositie en zij de oppositie 
daarnaast erkenden als de jure regering van de Libische staat, hadden zij te-

vens afspraken moeten maken over security sector reform en demobilization, dis-

armament and rehabilitation na afloop van het conflict – en over de rol die de 
internationale gemeenschap hierbij zou spelen.  

 
6.   Bij het overdenken van het belang van de responsibility to protect zouden we 

de woorden in gedachten moeten houden van voormalig Secretaris-
Generaal van de VN Dag Hammarskjöld, die in 1956 ‘world organization’ 

omschreef als ‘a new adventure in human history’ en over de doelstellin-

gen van het VN Handvest zei: ‘They are expressions of universally shared 
ideals which cannot fail us, though we, alas, often fail them.’ 



 

7.   In het Midden-Oosten en Noord-Afrika zou veel aan stabiliteit worden 
gewonnen en aan menselijk lijden worden bespaard als het idee zou wor-

den nageleefd uit de Acte van Verlatinghe uit 1581 ‘… dat d’ondersaten 
niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince (…) maar den 

Prince om d’ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is (…).’ 

 
8.   Degenen die zijn opgegroeid in een democratische rechtsstaat als de Ne-

derlandse kunnen zich vrijwel niet voorstellen voor welke keuzes en di-
lemma’s burgers worden gesteld in een repressieve staat waarin zij continu 

moeten schakelen tussen ideologische, formele en informele systemen. 
 

9.   De rol die hoogst persoonlijke afwegingen en keuzes spelen bij internatio-

nale besluitvormingsprocessen, in positieve of negatieve zin, wordt veelal 
onderschat – en onderbelicht. 

 
10.  Het is een kunst om vooruitgang na te streven in het bewustzijn van de 

beperkte maakbaarheid van het bestaan. 
 

11.  Als je een moeder hebt die een proefschrift schrijft, moet je heel vaak 
zeggen: ‘Kom nou, papa heeft gekookt, en het is tijd om te eten!’ 
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