Jan Pronk, Nederland. Over Principe 16 in relatie tot diplomatie in Afrika

Het Earth Charter als grondslag voor een
geïntegreerde benadering van de conflicten
in Sudan
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internationale gemeenschap gaf alleen humanitaire bijstand.
et zestiende en laatste principe in het Earth Charter roept
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met wapens worden uitgeoefend; de mensen in het zuiden had-
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den geen andere keus. De kracht van ideeën was onvoldoende,

zen: represailles zijn gebonden aan een maximale termijn en

dus moest er eerst een bevrijdingsbeweging komen, net als in

gerelateerd aan degene binnen de stam die benadeeld is. Dit

de dekolonisatiefase. De burgerlijke gemeenschap is in het

soort elementen en oorzaken werden in het verleden niet syste-

begin altijd elitair, maar in Sudan bestond ze uit de elite in Khar-
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De internationale dominantie van het veiligheidsparadigma

hoede van de uitgebuite, veronachtzaamde, gemarginaliseerde

maakt de zaak nog gecompliceerder. In de praktijk heeft veilig-

en onderdrukte mens. Het probleem in Sudan, en in veel andere

heid altijd te maken met daders, nooit met slachtoffers. Veilig-

Afrikaanse landen, is dat na de bevrijding vaak een tegenbewe-

heid is ‘partijdig’. Veiligheid gaat over stabiliteit en de afwezig-

ging dezelfde fouten maakt. Na die voorhoede bestaat er dus

heid van geweld. Ze richt zich echter in het geheel niet op de

behoefte aan een diepgewortelde tegenbeweging vanuit de mid-
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zonder deze lagen als dragers van het proces.
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Veiligheid doodt omdat ze als paradigma exclusief is; ze sluit
mensen uit; ze creëert een vorm van ongelijkheid. Als mensen

Internationale druk kan op twee manieren uitgeoefend worden.

zich buitengesloten en vervreemd voelen, zullen ze dat niet

De ene weg is het omverwerpen van het regime door militair

accepteren; ze zullen zich keren tegen het systeem dat hen bui-

ingrijpen – daar ben ik tegen. De andere benadering is het ver-

tensluit. Veiligheid plaatst mensen ook in verschillende catego-

anderen van de aard van het regime met behulp van economi-

rieën, moslims bijvoorbeeld, of Arabieren, of Palestijnen. Het

sche, politieke, en culturele middelen zoals sancties, diploma-

alternatief is een nieuw paradigma van veiligheid voor mensen.

tieke druk, en waarden. Het lijkt alsof men vergeten is hoe dat

Ik denk bij voorkeur in termen van duurzaamheid omdat die het

werkte in de strijd tegen Latijns-Amerika, de dictatuur van het

rijk der beloften binnengaan. Veiligheid is immers exclusief,

IJzeren Gordijn en het regime in Zuid-Afrika. Die benadering is

duurzaamheid holistisch.

gebaseerd op waarden; het draait om mensenrechten, vrijheid,

Heel belangrijk bij een brede benadering is de samenwerking

gedeelde verantwoordelijkheid, en de vruchten van vooruit-

tussen deelnemers. We hebben een eenvormig systeem nodig

gang. Dit zijn mondiale waarden, gedeeld door mensen van

waarbinnen alle elementen van de Verenigde Naties en de inter-

verschillende sociale klassen en overtuigingen – alle waarden

nationale gemeenschap samenwerken. Naar mijn mening is het

van het Earth Charter.

•

heel belangrijk dat Sudan wordt beschouwd als een intern probleem, en niet een internationale kwestie. Natuurlijk zijn er
internationale dimensies zoals de koloniale erfenis, wapen-
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