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Beitelen aan een nieuw Europa (3)

Voorbij de oostgrens: via de 
rechtsstaat naar democratie?

andré gerrits & max bader

Na de val van het communisme in Europa 
namen westerse overheden en internationale 
organisaties het initiatief om de voormalige 
Oostbloklanden te assisteren bij de ontman-
teling van de communistische erfenis en de 
vestiging van liberale democratie. Internatio-
nale democratiebevordering via allerlei vormen 
van praktische en financiële ondersteuning en 
advies nam een hoge vlucht.
 De tijden zijn veranderd. Twee decennia 
na de val van de Muur en achttien jaar na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie zit de democra-
tiebevordering ernstig in de verdrukking. In dit 
artikel beoordelen we de ervaringen die werden 
opgedaan in Oost-Europa en beantwoorden we 
de vraag wat democratiebevordering nu nog kan 
betekenen in landen in Eurazië die tot dusver 
geen overtuigende democratische transformatie 
hebben doorgemaakt.

dwang of samenwerking?

In de jaren na 1989 werd internationale demo-
cratiebevordering een prominent onderdeel 

van het buitenlandse beleid van een groot 
aantal, vooral westerse landen. Toch is ze altijd 
controversieel gebleven. Democratiebevorde-
ring zou onmogelijk zijn: democratisering komt 
immers van binnenuit. Ze zou ongewenst zijn: 
democratiebevordering ondermijnt de hoek-
steen van de mondiale politieke orde, namelijk 
nationale soevereiniteit. En ze zou ook betrek-
kelijk zinloos zijn: democratie genereert, anders 
dan veelal wordt verondersteld, lang niet altijd 
sociaal-economische ontwikkeling of vreed-
zaam buitenlands beleid.
 In grote lijnen zijn er twee manieren om 
internationale democratiebevordering te bedrij-
ven: door middel van diplomatieke, economische 
of militaire dwang of door middel van samen-
werking. Hoewel laatstgenoemde vorm van 
democratiebevordering ¬ ook wel getypeerd als 
democratiseringshulp ¬ altijd de meest wijdver-
breide is geweest, heeft de eerste vorm de meeste 
aandacht getrokken en het debat overheerst. De-
mocratiebevordering door middel van dwang is 
hoogst uitzonderlijk, uiterst controversieel, maar 
niet per se onmogelijk. Ze is vrijwel altijd deel 
van een beleid dat verschillende doelen dient ¬ 
zie de democratisering van Japan en Duitsland 
na de Tweede Wereldoorlog en de sancties ten 
behoeve van de afschaffing van de apartheid in 
Zuid-Afrika in de jaren tachtig.
 Vanaf het moment dat de regering van 
George W. Bush democratiebevordering tot 
speerpunt van het Amerikaanse buitenlandse 
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beleid maakte ¬ deels in woord, deels in daad ¬ 
kwamen zowel de legitimiteit als de vermeende 
effectiviteit van democratiebemoeienis onder 
zware druk te staan. Het ideologisch geïnspireer-
de unilateralisme van Bush heeft in sterke mate 
bijgedragen aan de doorbreking van de ‘uni-
versalistische betovering’1 na de Koude Oorlog, 
waarvan democratiebevordering prominent deel 
uitmaakte. Toch zou het onjuist zijn om de bete-
kenis van internationale democratiebevordering 
te reduceren tot de gebrekkige vooruitgang die 
wordt geboekt in Afghanistan, Irak en andere 
delen van de wereld waar de Amerikaanse vrij-
heidsagenda tamelijk ineffectief is gebleken. 
 In deze bijdrage kijken we vooral naar de 
mogelijkheden van democratiseringshulp in de 
regio direct ten oosten van de Europese Unie. 
Internationale organisaties en statenverbanden 
(van de Verenigde Naties en de Raad van Europa 
tot en met de Europese Unie), overheden (vooral 
uit Noord-Amerika en West-Europa) en een 
groot aantal non-gouvernementele organisaties 
voeren daar onder de vlag van democratiebe-
vordering allerlei maatschappelijke en poli-
tieke projecten uit: scholing van ambtenaren, 
trainingen van parlementariërs, versterking 
van een onafhankelijke rechtspraak, bevorde-
ring van vrije media, ontwikkeling van non-
gouvernementele organisaties, samenwerking 
met democratische politieke partijen, onafhan-
kelijke waarneming van verkiezingen et cetera. 
Deze democratiseringshulp is gestoeld op 
(internationale) samenwerking en geniet over 
het algemeen de instemming van de betrokken 
overheid. Hoewel er dus geen sprake is van een 
formele aantasting van de nationale soeverei-
niteit, is het onderscheid tussen gewenste en 
ongewenste vormen van internationale bemoei-
enis niet altijd duidelijk. Overheden kunnen 
democratiseringshulp in principe aanvaarden 
maar desondanks grote problemen hebben met 
bepaalde aspecten ervan ¬ dit geldt bijvoor-
beeld voor de Russische Federatie.
 Internationale democratiebevordering 
probeert bij te dragen aan processen van demo-
cratische bewustwording en verandering. De 

praktische wenselijkheid van democratiebevor-
dering wordt vooral bepaald door haar effectivi-
teit. Dit betekent onder meer dat de bevordering 
van het ideaaltype van democratie ¬ de liberale, 
op individuele vrijheid gestoelde democratie 
¬ niet noodzakelijkerwijs de ideale, meest 
effectieve vorm van democratiseringshulp is. 

Bevordering van de liberale democratie is niet 
beslist de meest zinvolle bijdrage aan een proces 
van democratische veranderingen in een land, 
zoals wij in dit artikel zullen betogen met be-
trekking tot de landen van de voormalige Sovjet-
Unie. Democratiebevordering is een kwestie 
van politieke overtuiging en van praktische 
afweging. Zonder een morele imperatief van 
democratiebevordering te ontkennen, bepleiten 
we toch vooral een ethische benadering: een 
praktische, flexibele en gevarieerde bijdrage aan 
de democratische veranderingen in een land. 

nieuwe scheidslijnen

De uitbreidingsstrategie van de Europese Unie, 
gebaseerd op het verbinden van voorwaarden 
aan vooruitgang in het toetredingsproces (con-
ditionaliteit), wordt dikwijls beschouwd als de 
meest succesvolle vorm van democratiebevor-
dering ooit. De aantrekkingskracht van de Unie 
bleek zo groot dat het mogelijk was hervormin-
gen bij de kandidaat-lidstaten te bevorderen en 
in sommige gevallen af te dwingen, op straffe 
van uitsluiting of uitstel van lidmaatschap. ‘De-
mocratiebevordering door middel van integra-
tie’ wordt dat wel genoemd. De toetreding van 
Midden-Europese staten in 2004 en 2007 heeft 

De uitbreidingsstrategie 
van de Europese Unie wordt 
dikwijls beschouwd als de 
meest succesvolle vorm van 
democratiebevordering ooit
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een nieuwe scheidslijn getrokken binnen de 
post-communistische wereld: tussen landen die 
‘in’ zijn en landen die ‘out’ zijn en dat voorlopig 
ook zullen blijven. De landen in Centraal-Euro-
pa zijn ‘in’. Alle voormalige Sovjetrepublieken 
met uitzondering van de drie Baltische staten 
zijn ‘out’. De Balkan is een schemergebied.
 Het zou te ver gaan om deze scheidslijn 
tussen landen die binnen het bereik van de eu 
vallen en de gebieden daarbuiten causaal te 
koppelen aan een andere tweedeling, namelijk 

die tussen democratische en autoritaire vormen 
van bestuur, maar een zekere correlatie springt 
wel in het oog. Velerlei factoren bepalen het suc-
ces of falen van democratische transformatie, 
waaronder zonder twijfel ook de betrokkenheid 
van de Europese Unie en de veelheid aan maat-
schappelijke contacten die de uitbreiding van 
de Unie heeft gegenereerd. De nieuwe lidstaten 
van de eu voldoen in ieder geval aan de formele 
politieke eisen van democratie, terwijl de lan-
den zonder uitzicht op toetreding vrijwel alle 
(semi-)autoritair zijn, met weinig aanknopings-
punten voor een succesvolle transitie. In de 
voormalige Sovjet-Unie zijn alleen Moldavië en 
Oekraïne in redelijke mate democratisch, maar 
dat gaat hand in hand met meer politieke chaos 
dan goed is voor een land en zijn bevolking. 
 In de meeste landen zonder toetredingsper-
spectief is thans geen tendens tot democrati-
sering waarneembaar. Internationale demo-
cratiebevordering valt er op koude grond. Ze 
blijkt niet opgewassen tegen de barrières die de 
semi-autoritaire regimes in dit deel van Eurazië 
opwerpen, daarbij wellicht geholpen door een 
gebrek aan belangstelling van een aanzienlijk 

deel van de bevolking ¬ een omstandigheid 
waarvoor democratiebevorderaars niet altijd 
gevoelig zijn. Internationale democratiebevor-
dering is vooral effectief als ze bijdraagt aan een 
endogeen proces van democratisering en dat 
vereist een positieve houding van een aanzien-
lijk deel van de bevolking in het algemeen en 
van de politieke klasse in het bijzonder. In de au-
toritaire staten van de voormalige Sovjet-Unie 
hebben elites juist belang bij voortduring van de 
autoritaire orde. Ze gaan in de regel nog wel mee 
in de retoriek van democratie en democratise-
ring, maar geven er weinig praktische betekenis 
aan.
 Sommige staten, Rusland voorop, keren 
zich uitdrukkelijk tégen internationale demo-
cratiebevordering. Rusland pretendeert een 
‘soevereine democratie’ te zijn, een democratie 
die zich onderscheidt van de (westerse) liberale 
democratie. Democratie is nog steeds een 
universele norm. Regimes die de ‘westerse’ 
democratie afwijzen, doen dit niet op basis van 
een alomvattend alternatief ¬ zoals tijdens 
de Koude Oorlog, toen de strijd ging tussen 
de ‘bourgeois’ democratie en de ‘socialistische’ 
democratie ¬ maar met een verwijzing naar na-
tionale eigenschappen. Zo wordt er nu gespro-
ken van ‘Chinese’, ‘Venezolaanse’ en ‘Russische’ 
varianten van democratie. Een prominent 
aspect van deze nationale definitie van demo-
cratie is de afwijzing van buitenlandse bemoeie-
nis, geïnterpreteerd als een aantasting van de 
nationale soevereiniteit. Dergelijke aanspraken 
zijn niet zonder overtuigingskracht gebleken, 
al is het maar omdat het autoritair bestuurde 
staten, vooral ook in de voormalige Sovjet-Unie, 
lange tijd zeer voor de wind is gegaan, terwijl de 
‘democratische’ revoluties in Georgië, Oekraïne 
en Kirgizië voor de bevolking niet al te veel 
goeds hebben gebracht.  

tegenkrachten

De Russische autoriteiten hebben hun mis-
noegen over democratiebevordering veelvul-
dig naar buiten gebracht. In een persoonlijk 

Gebrek aan belangstelling onder 
de bevolking is een omstandigheid 
waarvoor democratiebevorderaars 
niet altijd gevoelig zijn
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onderhoud met minister-president Balkenende 
in 2007 uitte toenmalig president Vladimir 
Poetin kritiek op het door het Nederlandse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken gefinancierde 
matra-programma, dat primair is gericht op de 
ontwikkeling van het maatschappelijk mid-
denveld in Oost-Europa. De Russische regering 
heeft de werkomstandigheden voor internati-
onale democratiseringsorganisaties de afgelo-
pen jaren aanzienlijk bemoeilijkt. Een aantal 
non-gouvernementele organisaties heeft mede 
hierom besloten de werkzaamheden in Rusland 
te staken. Ook landen als Wit-Rusland, Azerbei-
dzjan, Kazachstan en Tadzjikistan maken het 
moeilijk voor democratiebevorderaars om hun 
werk uit te voeren. Vanwege de uiterst repres-
sieve aard van de regimes in Oezbekistan en 
Turkmenistan is democratiebevordering hier 
vanaf het begin haast onmogelijk geweest.
 Er zijn meer redenen waarom democratie-
bevordering in de voormalige communistische 
wereld over haar hoogtepunt is. Het ontbreken 
van een serieus vooruitzicht op toetreding tot de 
Europese Unie voor de staten die in toetreding 
zijn geïnteresseerd maar daartoe voorlopig geen 
gelegenheid krijgen, heeft de internationale de-
mocratiebemoeienis veel van haar overtuigings-
kracht ontnomen. De dikwijls toch al beperkte 
neiging tot vergaande politieke hervormingen 
in landen als Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland 
en op de Kaukasus wordt hierdoor nog ver-
der geremd. Bovendien lijkt het erop, al is het 
moeilijk te meten, dat het enthousiasme van 
de bevolking voor de typische aspecten van de 
westerse democratiebevordering ¬ zoals hulp 
aan onafhankelijke media, aan politieke partijen 
en aan politieke non-gouvernementele organi-
saties ¬ eveneens is afgenomen. De dominante 
democratieopvatting wordt veelal meer bepaald 
door een verlangen naar politieke stabiliteit en 
sociale rechtvaardigheid, dan door een voorkeur 
voor individuele vrijheid. 
 De problemen met democratiebevordering 
liggen niet alleen aan de zijde van de ontvan-
gers. Westerse overheden zien in sommige 
landen af van democratiebevordering om eco-

nomische of veiligheidspolitieke redenen. Dit 
betreft vooral staten die rijk zijn aan grondstof-
fen, zoals Rusland, Azerbeidzjan en Kazachstan. 
Hoewel, of misschien wel juist omdat, de Euro-
pese Unie de afgelopen jaren heeft vastgehou-
den aan een tamelijk normatief geïnspireerde 
politiek ten aanzien van de Russische Federatie, 
geven diverse lidstaten de voorkeur aan uitbrei-
ding van bilaterale economische betrekkingen 
met Rusland, ook als dat vereist dat kritiek op 
de staat van de democratie en op de mensen-
rechtensituatie wordt ingeslikt — dit tot ergernis 
van lidstaten die wél een kritische omgang met 
Rusland voorstaan. Maar ook de Europese Unie 
zelf laat, met instemming van de lidstaten, haar 
(economische) belangen vaak prevaleren boven 
de waarden en normen die ze hoog in het vaan-
del draagt. Dit geldt in het bijzonder voor de 
politiek ten aanzien van Centraal-Azië, een regio 
die rijk is aan gas en olie en waar democratise-
ring vrijwel geen kans heeft gehad. De politiek 
van de Verenigde Staten is niet minder selectief: 

waar belangen groot zijn (zoals in Azerbeidzjan, 
Kazachstan en Kirgizië) is er verhoudingsgewijs 
minder aandacht voor democratiebevordering 
en zeker minder plaats voor een principiële 
houding tegenover ondemocratische praktijken 
dan daar waar de belangen gering zijn (zoals in 
Wit-Rusland).
 Een andere voorname reden waarom demo-
cratiebevordering in de voormalige Sovjet-Unie 
in de verdrukking zit heeft te maken met de 
voorbeeldrol van Rusland. De Russische Federa-
tie oefent in haar buurlanden een aanzienlijke 
invloed uit en zeker niet alleen op basis van 
‘harde’ macht. Voor de politieke elites en de 
bevolkingen in een aantal voormalige Sovjet-

Voor de politieke elites in sommige 
voormalige Sovjetrepublieken 
vormt Rusland een aantrekkelijk 
ontwikkelingsmodel
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republieken vormt Rusland een aantrekkelijk 
ontwikkelingsmodel. De combinatie van sterke 
economische groei en politieke stabiliteit in 
Rusland heeft een alternatief geboden voor het 
‘Europese’, door de Europese Unie gepropa-
geerde, ontwikkelingsmodel. Politieke elites in 
de buurlanden van Rusland mogen dan niet ge-
charmeerd zijn van de hegemoniale neigingen 
van de regionale grootmacht ¬ een gegeven dat 
de Europese Unie manoeuvreerruimte biedt ¬ 
maar ze laten zich wel inspireren door de autori-

taire politieke orde in Rusland en door de mate 
waarin die op de steun van de bevolking kan 
rekenen. Rusland bemoeit zich dan ook uitdruk-
kelijk met de interne gang van zaken in haar 
buurstaten. Er is in feite sprake van een omge-
keerde democratiebevordering: Rusland steunt 
autoritaire regimes en ondermijnt, waar het dat 
nodig acht, democratische tendensen in de re-
gio. Veel meer dan in Centraal-Europa het geval 
is, voelen delen van de bevolkingen in de voor-
malige Sovjetrepublieken een aanzienlijke mate 
van culturele affiniteit met Rusland. De landen 
die zowel aan Rusland als aan de Europese Unie 
grenzen ¬ Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië 
¬ zijn zodoende onderhevig aan een dubbele 
aantrekkingskracht: uit het westen én uit het 
oosten. Voor de Kaukasus en Centraal-Azië is 
Rusland, in geografisch en mentaal opzicht, veel 
dichterbij dan Europa. Alleen Georgië lijkt zich 
volledig van Rusland te hebben afgewend. 

de rechtsstaat in het vizier

Wat vermag democratiebevordering nog in 
de staten achter de oostgrens van de Europese 
Unie? Met de toetreding van tien voormalig 
communistische landen is het proces van 

internationale democratiebevordering aldaar 
praktisch afgesloten: ‘The easy victories have 
been won.’2 Voor zover westerse overheden en 
non-gouvernementele organisaties gecommit-
teerd blijven aan democratiebevordering, ligt 
de uitdaging nu in de voormalige Sovjet-Unie 
¬ en die zal onvergelijkelijk veel zwaarder 
zijn. De autoritaire en semi-autoritaire regimes 
in deze regio beschikken dikwijls over een 
aanzienlijke mate van populaire legitimiteit. 
Liberale democratie lijkt er niet altijd de eerste 
prioriteit van grote delen van de bevolking. Het 
gaat mensen eerder om een betrouwbaarder en 
effectievere overheid, die niet door corruptie en 
willekeur wordt geregeerd.3 Wij stellen ons voor 
dat democratiebevordering in de voormalige 
Sovjet-Unie vooral effectief kan zijn als ze zich 
richt op de juridische en bestuurlijke context 
van de democratie, dus op de rechtsstaat of rule 
of law: het eerbiedigen van bestaande wetgeving 
door overheden en het nakomen van internati-
onale, contractuele verplichtingen. Democratie-
bevordering zou zich meer zelfbewust kunnen 
richten op de discrepantie tussen wetgeving en 
praktijk in (semi-)autoritaire staten, op de onwil 
en soms de onmacht van regeringen om de ei-
gen wetgeving en internationale verplichtingen 
na te komen.
 Een rule of law-benadering gaat goed samen 
met aandacht voor verkiezingsprocessen. De 
ondemocratische regimes in de voormalige 
Sovjet-Unie beweren eerlijke verkiezingen te 
houden in overeenstemming met hun grond-
wet, maar de discrepantie tussen wetgeving en 
praktijk is flagrant. De machtwisselingen in 
Georgië, Oekraïne en Kirgizië hebben laten zien 
dat verkiezingen dé window of opportunity zijn 
om een ondemocratisch regime te verwijderen 
(waarmee overigens nog niet gezegd is dat 
er een democratisch regime voor in de plaats 
komt). De relatief goedkope steun aan lokale 
verkiezingswaarnemers in de drie genoemde 
landen heeft waarschijnlijk een doorslagge-
vende impact gehad op de revoluties die zich 
daar voltrokken. Ook andere bekende vormen 
van democratiebevordering rondom verkiezin-

Bevordering van de rechtsstaat 
beperkt het risico van een ‘one size 
fits all’aanpak
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gen, zoals diplomatieke druk en het trainen van 
kiescommissies, kunnen verkiezingen eerlij-
ker helpen maken ¬ en autoritaire regimes 
kwetsbaarder. Verkiezingen zijn geen garantie 
op maar wel een voorwaarde voor democratie.
 De wijze van uitvoering en het praktische 
nut van programma’s voor democratiebevor-
dering moeten regelmatig worden onderzocht. 
Programma’s die niet werken, dienen te worden 
aangepast of stopgezet. Dat is iets wat nu te wei-
nig gebeurt. Een meer realistische en reflexieve 
benadering van democratiebevordering zal 
bijdragen aan een sterker besef van de verant-
woordelijkheid van de uitvoerders van pro-
gramma’s ten opzichte van sponsoren ¬ veelal 
de eigen overheid en dus de belastingbetaler 
¬ en uiteindelijk aan meer effectieve demo-
cratiseringsstrategieën. De benadering die ons 
voor ogen staat in de landen van de voormalige 
Sovjet-Unie omvat zowel programma’s die op 
de autoriteiten zijn gericht, als programma’s 
voor de bevolkingen. In het eerste geval kan het 
bijvoorbeeld gaan om opleidingen en uitwisse-
lingsprogramma’s voor ambtenaren. Bottomup 
projecten ter ondersteuning van activisten die 
opkomen voor de rechten van burgers kun-
nen bijdragen aan een groter rechtsbewustzijn 
onder de bevolking. 
 Onze voorkeur voor een rule of law-benade-
ring in plaats van democratiebevordering in 

enge zin is niet onproblematisch. Internationale 
bevordering van de rechtsstaat kan in politiek 
opzicht even gevoelig liggen. Ze stuit bovendien 
op grote, praktische barrières ¬ waaronder niet 
in de laatste plaats juist het zwak ontwikkelde 
rechtsbewustzijn in Rusland en zijn buurstaten. 
Bovendien plaatst versterking van de rechtsstaat 
democratiebevorderaars voor een zwaar politiek 
dilemma: zijn zij bereid samen te werken met 
autoritaire regimes of niet?
 Deze bezwaren laten onverlet dat in de 
context van de voormalige Sovjet-Unie bevor-
dering van de rechtsstaat de meest vruchtbare 
vorm van democratiebevordering lijkt. Ze maakt 
democratiebevorderaars minder kwetsbaar voor 
de beschuldiging dat ontvangende landen een 
‘vreemd’ concept van politieke hervormingen 
wordt opgelegd. Ze sluit beter aan bij de priori-
teiten van burgers ter plaatse. Ze is in overeen-
stemming met zowel de formele verplichtingen 
die autoritaire staten zijn aangegaan als met 
de politieke prioriteiten die hun leiders heb-
ben geformuleerd ¬ de Russische president 
Dmitri Medvedev bijvoorbeeld heeft zich een 
voorstander betuigd van corruptiebestrijding. 
Bevordering van de rechtsstaat beperkt, tot slot, 
het risico van een one size fits all-aanpak. Dat is 
een tekortkoming waarvan de internationale 
democratiseringshulp in de afgelopen decennia 
te vaak blijk heeft gegeven. 
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